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 تقدًن 
بقلم عمر عبيد حسنو   

  تقذٌم

 بقلم عمر عبٍذ دسنه 

 

﴿ما وصى بو نوحا والذي أوحينا احلمد هلل، الذي شرع لنا من الدين: 
وصينا بو إبراىيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا  إليك وما

يشاء المشركين ما تدعوىم إليو اهلل يجتبي إليو من  فيو كبر على
 .(13)الشورى:  ويهدي إليو من ينيب﴾

والصبلة والسبلـ على خاًب النبيُت، الذي ورث الكتاب، وخلَّص إرث 
بو من الشرؾ، والتحريف، والتأويل، وادلغاالة، واالنتحاؿ،  حلق النبوة شلا

﴿أال هلل الدين الخالص حىت ال تكوف فتنة، ويكوف الدين كلو خالًصا هلل: 
أولياء ما نعبدىم إال ليقربونا إلى اهلل زلفى إن  دونووالذين اتخذوا من 

فيو يختلفون إن اهلل ال يهدي من ىـو   اهلل يحكم بينهم في ما ىـم
 ، وبعد:(3)الزمر:  كاذب كفار﴾

 التوحيد والوساطة في التربية)فهذا كتاب األمة السابع واألربعوف: 
الدراسات  ، اجلزء األوؿ، لؤلستاذ فريد األنصاري، أستاذ(الدعوية

بكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية ُب مكناس، ادلغرب، ُب سلسلة  اإلسبلمية
، اليت يصدرىا مركز البحوث والدراسات، بوزارة األوقاؼ (األمة كتاب)

اإلسبلمية، ُب دولة قطر، مساعلة ُب إعادة البناء، واسًتداد دور  والشؤوف
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 تقدًن 
بقلم عمر عبيد حسنو   

ذلم إٔب اخلَت، وإخراجهم  األمة ادلسلمة، ُب الشهادة على الناس، والقيادة
من الكفر إٔب اإلؽلاف.. من الشرؾ إٔب التوحيد.. من عبادة العباد، إٔب 
عبادة اهلل الواحد.. ومن جور األدياف، إٔب عدؿ اإلسبلـ.. ومن ضيق 
الدنيا، إٔب سعة الدنيا واآلخرة.. ذلك أف اسًتداد دور األمة، وإحياء 

اقاهتا الروحية، والذىنية، وادلادية، فاعليتها، لتصبح قادرة على استثمار ط
لتقلع من جديد، ال يتأتى إال باكتشاؼ مواقع اخللل، وربديد مواطن 
القصور، ومعرفة أسباب التقصَت، ُب ضوء سنن اهلل اليت شرعها ُب األنفس 
واآلفاؽ، واليت سبثل أقدار اهلل، ليحسن ادلسلم التعامل معها، وؽلتلك القدرة 

بة قدر بقدر، والفرار من قدر إٔب قدر، متمثبًل قولة على تسخَتىا، ومغال
ليس الرجل الذي يستسلم للقدر، بل الذي ))ابن القيم رضبو اهلل: 

 .((يحارب القدر بقدر أحب إلى اهلل

إال أف عملية التقوًن، والنقد، والتصويب، وادلراجعة، بالشكل ادلنهجي 
كبَتة، ما تزاؿ معلقة الصحيح، ما تزاؿ غائبة منذ أبد بعيد، واألسئلة ال

بدوف إجابات شافية، ولعل ُب مقدمة ىػذه األسئلة، السؤاؿ الكبَت، 
وادلطروح باستمرار وبإحلاح: دلاذا صرنا إٔب ما ضلن فيو؟ ودلاذا وضلن ظلتلك 
القيم السماوية اخلالدة، اجملردة عن حدود الزماف وادلكاف، واليت أنتجت 

ادلُت توقفنا عن إنتاج النماذج ادلأمولة، األجياؿ، اليت ضبلت الرضبة إٔب الع
 والقرآف ىػو القرآف، والبياف النبوي ُب السُّنَّة والسَتة ىػو البياف؟

إف رلرد اجلواب، بأف سبب ذلك كلو، ىػو البعد عن اإلسبلـ، على الرغم 
من صحتو، جواب فيو الكثَت من التبسيط، والتهوين، وحىت السذاجة 
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بقلم عمر عبيد حسنو   

ا إٔب سؤاؿ كبَت آخر، أو سلسلة من األسئلة أحيانًا، ألنو سوؼ يسلمن
األخرى اليت ال تتوقف : ودلاذا بعدنا عن اإلسبلـ، وانسلخنا عن االلتزاـ 
بقيمو؟ وعجزنا عن التعامل مع مصادره ُب الكتاب والسنة، لًتبية وإنتاج 

 النماذج ادلأمولة؟

الية وأعتقد أف اإلجابة عن ىػذا السؤاؿ، ىػو الذي ما يزاؿ ؽلثل اإلشك
، وأف  الكبَتة، من الناحية الثقافية واحلضارية، ُب حياة ادلسلمُت اليـو
اإلجابة الدقيقة تتطلب دراسات سننية، تتطلب بدورىا فقًها ُب احلركة 

﴿ُسنََّة اللَِّو ِفي التارؼلية، وقوانُت االجتماع البشري.. تتطلب التعرؼ على: 
ْبُل وََكاَن َأْمرُ  ، (38)األحزاب:  اللَِّو َقَدرًا مَّْقُدورًا﴾ الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قـَ

﴿فـََلن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّو تـَْبِديًًل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّت والتمثل لقولو تعأب: 
 .(43)فاطر:  اللَِّو َتْحوِيًًل﴾

إف فقو السنن، ىػو الذي ؽلثل سبيل اخلروج من احلاؿ الذي ضلن عليو، 
ذلك أف احلاؿ الذي صرنا إليو، ٓب ينشأ مصادفة، وبدوف أسباب 
ومقدمات، إظلا توضع نتيجة لسنن فاعلة ُب احلياة، وٓب ػلصل عبثًا.. وىذه 

نظمها السنن، البد من إدراكها ابتداًء أي أف احلياة ٓب زبلق عبثًا، وإظلا ت
سنن وقوانُت حىت نتمكن من ربديد اإلصابة بدقة، ومن ٍب فقو السنن، اليت 
سبثل سبيل اخلروج.. ونعٍت بفقو السنن: القدرة على استشراؼ التاريخ، 
واستيعاب الواقع، وإبصار ادلستقبل، ُب ضوء ىػدايات الوحي، ومدارؾ 

 العقل.
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 تقدًن 
بقلم عمر عبيد حسنو   

ادلعاناة، اليت نعيشها،  صحيح، إف بُعدنا عن اإلسبلـ، كاف وراء صبيع ألواف
وإننا ال نستطيع اخلروج ما ٓب ندرؾ، وصليب على السؤاؿ: دلاذا بعدنا؟ 
ونستقرئ األسباب بدقة، ونبدأ دبعاجلة األسباب ُب ضوء السنن، اليت 
شرعها اهلل، وال نقتصر على معاجلة اآلثار، اليت ترتبت على ذلك، كما ىػو 

 احلاؿ ُب كثَت من معاجلتنا.

اف القوؿ ىػنا: إف اإلجابة عن السؤاؿ الكبَت الثاين: كيف نرى وباإلمك
طريق العودة ؟ وكيف نضع األوعية الشرعية حلركة األمة، حىت تستطيع 
النهوض، وإعادة البناء، ُب ضوء سنن اهلل تعأب ؟ ال تقل أعلية عن اإلجابة 
 على السؤاؿ األوؿ: دلاذا صرنا إٔب ما ضلن فيو؟ بل قد يكوف األمراف

متبلزمُت، ذلك أف القوؿ بأف احلل ىػو العودة لئلسبلـ، أو أف اإلسبلـ ىػو 
احلل، دوف ربديد الكيفيات، ووضع األوعية واآلليات ذلذه العودة، أو 
للوصوؿ إٔب ىػذا احلل، ىػو نوع من التبسيط، الذي ؼلشى منو، أو بعبارة 

الثقة بقيمة أدؽ: ؼلشى معو من تكريس حالة العجز، واستمرارىا، وتراجع 
وقدرة ىػذه الشعارات إف ٓب تقًتف دبا تقتضي من فقو سنن النهوض على 
تقدًن احلل فعبًل. ذلك أف طرح الشعار، دوف القدرة على تنزيلو على 
الواقع، وربويلو إٔب شلارسة، وفعل، وشعَتة، ىػو إجهاض للشعار، وزلاصرة 

 لو ُب هناية ادلطاؼ، وإِيهاـ بعدـ واقعيتو.

ية، لعل إيضاحها، وفك االلتباس الذي يكتنفها، وربرير معناىا، وىنا قض
من األعلية دبكاف، وىي أف النقد، والتقوًن، وادلراجعة، وربديد مواطن 
التحريف، والقصور، وادلغاالة، وكشف اخللل واالعوجاج ُب الفهم، واخلطأ 
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 تقدًن 
سنوبقلم عمر عبيد ح   

دين ُب االجتهاد، إظلا ينصرؼ للتدين، للتطبيق، وادلمارسة، وليس لقيم ال
نفسها، ذلك أف اخللط بُت األمرين، يًتتب عليو فساد عريض، واختبلؿ ُب 
معادلة التدين نفسها. ولعلنا نقوؿ: إف التقوًن، وادلراجعة، والنقد، 
والتصويب دلفهـو الناس لقيم الدين، وشلارساهتم، أثناء تنزيلو على الواقع، 

أو تلتبس دبفاىيم ىػو ضباية لقيم الدين ادلعصومة نفسها، من أف تتحوؿ، 
 بشرية، غلري عليها اذلوى والتعصب، واخلطأ والصواب.

وباإِلمكاف القوؿ: إف ىػذا االلتباس، بُت قيم الدين ادلعصومة، وفهم الناس 
، الذي غلري عليو اخلطأ والصواب، ترؾ جًوا من اإلرىاب (التدين)للدين 

كثَت من الفكري، أو إف شئت فقل: اإلرىاب الديٍت ادلقدس، وكرس ال
األخطاء، وحاؿ دوف طبلقة الفكر، ُب االجتهاد، والنقد، والتصويب، 
والتقوًن، وادلراجعة، ظًنا ووعلًا أف نقد االجتهاد، أو نقد فهـو الناس، أو 
نقد بعض صور التدين، وادلمارسة، ىػو نقد لقيم الدين نفسو، وأصبحت 

ىػو نقد دلا الفكرة الشائعة: أف نقد بعض األشخاص، وفهومهم للدين، 
ػلملوف من قيم ومبادئ معصومة، وأف ىػذا النقد قد يوصل صاحبو إٔب 
الكفر، حيث الزعم بأف الذي ينتقد ضبلة الشريعة، ينتقد الشريعة، والذي 

 ينتقد الشريعة، يكفر دبُنزذلا.

وىكذا يسيطر جو من اإلرىاب الفكري، يشل التفكَت، وػلاصره، وػلـر 
، وادلراجعة، وبذلك يكرس االضلراؼ، وتعطل ِحسبُة عمليات التقوًن، والنقد

األمر بادلعروؼ، والنهي عن ادلنكر، اليت هبا خَتية األمة، وامتدادىا، 
، والتدين الذي غلري عليو اخلطأ،  وتستمر شلارسة اخللط بُت الدين ادلعصـو
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بقلم عمر عبيد حسنو   

والصواب، وتتسع دوائر االضلراؼ، ورباصر قيم الدين اخلالدة ادلطلقة، 
بشر النسبية القاصرة، وتنتقل القدسية من قيم الكتاب والسنة، إٔب بفهـو ال

آراء البشر، وتصبح الفهـو البشرية ادلتفاوتة، ىػي مصادر الدين والتدين، 
وبذلك يتفرؽ أمر الدين، ، ليصبح أديانًا، وشيًعا، وأحزابًا، كل حزب دبا 

 َتُكونُوا ِمَن ﴿َواَل لديهم فرحوف، ونقع فيما حذرنا اهلل منو، بقولو تعأب: 
اْلُمْشرِِكيَن﴾ ﴿ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم 

:  َفرُِحوَن﴾  .(32-31)الرـو

إف انتقاؿ القدسية، من قيم الدين، إٔب فهـو البشر ادلتفاوتة، ىػو تفريق 
وحدهتا اجلامعة.. ولعل من ألمر الدين، وسبزيق لؤلمة، وقضاء على مصادر 

بعض آثار ذلك السلبية، ما ذىبت إليو صباىَت األمة، من ادلقلدة، وبعض 
ضبلة الفقو، وليس الفقهاء، عندما يطلب إليهم االلتزاـ بأدلة الكتاب 
، واجتهادات البشر، اليت  والسنة، واعتمادىا مصدًرا للدين، وليس فهـو

، وادلذاىب، ىػو الكتاب زبطئ، وتصيب، من أف مصدر ىػذه الفهـو
والسنة، وأف االلتزاـ هبا، والدفاع عنها، واالستسبلـ ذلا، ىػو التزاـ بالكتاب 
والسنة، وبذلك يصبح للمسلمُت أكثر من كتاب، ومن سنة، حيث تتعدد 

 صور االجتهاد، والتدين، بتعدد ادلذاىب وقدرات البشر.

التنزيل على زللو،  فاالجتهاد ُب التطبيق، جهد بشري لفهم الدليل، ُب
وليس دليبًل مستقبًل حبد ذاتو.. وما أزاؿ أذكر أنٍت عندما طلبت دليبًل من 
الكتاب والسنة، من أحد ضبلة الفقو، على مسألة اجتهادية، وأعياه ذلك، 
قاؿ: إنو اجتهادي، وفهمي، وكوين أقوؿ هبذا، ىػو الدليل! وقد تكوف 
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تارؼلًيا، كامنة ُب أظلاط التدين معضلة البشر ُب التعامل مع نصوص الدين 
ادلعوج، ُب فهـو البشر وليست ُب الدين نفسو.. تلك الفهـو اليت ربولت 
شيًئا فشيًئا، لتصَت ىػي الدين، ويصَت اإلنساف، أو رجل الدين ىػو 
ادلتحدث باسم اهلل، وتتخذ األحبار والرىباف، على نقصهم، وضعفهم، 

الزماف وادلكاف، أربابًا من دوف وقصورىم، ونسبيتهم، وخضوعهم لظروؼ 
 اهلل.

ولعل ىػذه القضية قضية ازباذ اآلذلة من دوف اهلل، وازباذ األرباب، ىػي اليت 
أحلقت الفساد الكبَت ُب تدين األمم السابقة على اإلسبلـ، كما أف قضية 
توحيد األلوىية، واحليلولة دوف ازباذ األرباب، ىػي قضية النبوات األؤب، 

 بوة اآلخرة.وقضية الن

وُب تقديري أف إفراد القرآف الكرًن، دلساحات تعبَتية كبَتة، وبأكثر من 
أسلوب، وطريقة أداء، لذكر قصص األنبياء مع أقوامهم، وصراعهم مع 
األرباب، دبختلف أشكاذلا، وذكر علل التدين، اليت دخلت على إرث 

ربقيق االعتبار ألمة النبوة، ىػو لوف من التحصُت الديٍت، والتوعية الثقافية، و 
الرسالة اخلاسبة، ذلك أف ازباذ األرباب من دوف اهلل، واالعتقاد بأهنا تقرب 

﴿اْجَعل لََّنا ِإَلًها َكَما َلُهْم  إٔب اهلل، ىػي قابليات مركوزة ُب نفوس البشر:
، تقتضي قدرًا كبَتًا من اليقظة، واحلذر الدائم، (138)األعراؼ:  آِلَهٌة﴾

الضلراؼ.. وأف ىػذه القابليات، موجودة ُب أمة الرسالة للحيلولة دوف ا
اخلاسبة.. لذلك ؽلكن بغفلة عن قيم الدين ادلعصومة، أف تقع ُب إصابات 
وعلل التدين، اليت وقعت فيها األمم السابقة ولوال أف ىػذه القابليات، 
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قائمة وموجودة فعبًل، دلا كاف للتحذير منها أي فائدة، ولكاف ذكر علل 
ن ُب قصص القرآف، ومرويات السنة، ال قيمة عملية لو، ولكاف القرآف  التدي

.. ولوال أف ىػذه ادلاضيةكتاب تاريخ، انتهت صبلحيتو ُب العصور 
اإلصابات التدينية، تتكرر، وزبضع لسنن ال تتبدؿ وال تتحوؿ، لكاف ادعاء 
 اخللود آليات القرآف، دعوي ببل دليل. ذلك أف اخللود يعٍت فيما يعٍت،

ذبرد القرآف، وبيانو النبوي، عن حدود الزماف وادلكاف، وامتداد فاعلية السنن 
وفعلها.. إف السنن اليت أحلقت النقص والفساد باألمم السابقة، ؽلكن إذا 
توفرت، أف تلحق الفساد بتدين األمة ادلسلمة أيًضا، ومضيها ُب البشر، 

صلية ألف اهلل سبحانو أينما كانوا، وحيثما كانوا، ومهما كانت عقائدىم األ
 ال ػلايب أحًدا.

وٓب يعد موضًعا للشك أماـ ادلتأمل وادلستقرئ ألحواؿ البشر، ُب عصورىم 
ادلختلفة وادلتطاولة، أف التدين فطرة بشرية، وحاجة عضوية ونفسية، وأنو إذا 
ٓب يأخذ طريقو الصحيح إٔب توحيد األلوىية والربوبية، فسوؼ ينتهي إٔب 

ي ال يكوف عبًدا هلل، فهو يقيًنا عبد لسواه من األرباب، الضبلؿ.. والذ
﴿اتخذوا مهما ادعى غَت ذلك، أو زعم إنكار الدين، قاؿ تعأب: 

.. لذلك، فالذين (31)التوبة:  أحبارىم ورىبانهم أربابًا من دون اهلل﴾
ينكروف اإللو، ويكفروف بو، ظًنا منهم أهنم ربرروا من الدين، إظلا يقعوف ُب 

 أردأ ألواف التدين الباطل، وىو ازباذ األرباب من البشر.أسوأ و 

والقرآف الكرًن، وىو مصدر التوحيد األوؿ، ليس كتاب طلبة فقط، وإظلا ىػو  
كتاب أمة، وىو ميسر للذكر.. والتيسَت للذكر ىػنا، ال يعٍت أبًدا التبسيط 
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اهلل فيو والسذاجة ُب الفهم، بقدر ما يعٍت بأف التأمل ُب آياتو، وما شرعو 
من السنن، اليت خضعت ذلا األمم السابقة، وذكر ىػذه السنن، 

 واستذكارىا، أمر ميسر لكل من أقبل عليو.

بياف علل تدين األمم السابقة، وما خضعت إليو من سنن، البد من  إف
استيعاهبا، لتصبح ثقافة شاملة ألبناء أمة الرسالة اخلاسبة، فيأخذوا حذرىم، 

﴿َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر ويتحققوا باالعتبار، والوقاية، واذلداية. فاآلية: 
، تكررت مرات ُب سورة (40، 32، 22، 17)القمر:  فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر﴾

القمر وجاءت ُب كل مرة تعقيًبا على ما ذكر من قصص األنبياء مع 
أقوامهم، وإصابات التدين، وأعلية إدراؾ السنن، اليت حكمت مسَتة النبوة، 

 وكيف أف إدراكها ميسر، إذا توفرت عزؽلة االطبلع، واالدّكار، واالتقاء.

يما أرى ىػو فهم ادلعاين القريبة بدوف صعوبة، وليس تيسَت القرآف للذكر ف
وىذا جزء من ادلقصود، أما ادلقصد األساس، فهو تيسَت إدراؾ سنن 
السقوط والنهوض، من خبلؿ تاريخ النبوة، الذي ٓب ؼلرج عن الصرع بُت 
اإلؽلاف والكفر، بُت التوحيد والشرؾ، بُت عبودية اإلنساف هلل الواحد 

واة بُت بٍت البشر، وبُت تألو اإلنساف، الذي ينتهي األحد، اليت تعٍت ادلسا
 إٔب تسلط اإلنساف على اإلنساف.

نعود إٔب القوؿ: إف اإلصابات من اخلروج، واالضلراؼ، واالنتحاؿ، 
والتأويل، وادلغاالة، وسائر العلل، ُب تاريخ النبوة الطويل، إظلا حلق بالتدين، 

كثَتًا من الفرؽ، واألدياف، إٔب   من جهة التطبيق وادلمارسة، األمر الذي ضبل
تأويل نصوص الدين، وربريفها، وبذلك يصبح النص الديٍت تابًعا، بدؿ أف 
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يكوف متبوًعا، فينمو التدين ادلغشوش، ويسود فقو احليل، ويوظف الدين 
ألغراض الناس وأىوائهم، ويستخدـ مسوًغا لتصرفاهتم، وتصنع الفتاوى 

، وال وذبهز، ويلوى عنق األدلة، لتسوي غ مسالك الكرباء وادلؤل من القـو
مانع أف تصنع فتاوى مناقضة ذلا، إذا اقتضت احلاجة، إلعطاء ادلشروعية 
ذلذا أو ذاؾ، وخباصة ألصحاب السلطاف، من ادلاؿ واجلاه.. وىنا يربز 
اإلنساف الذي يكوف إذلو ىػواه، وتنقلب ادلعادلة، ويصَت ما جاء بو الرسوؿ 

تابًعا ألىواء البشر، بينما الوضع السليم للتدين،  صلى اهلل عليو وسلم
ال يؤمن أحدكم حتى »: صلى اهلل عليو وسلماالنضباط بقوؿ الرسوؿ 

رواه البغوي ُب شرح السنة، وقاؿ النووي  «يكون ىـواه تبًعا لما جئت بو
 .(ُب أربعينو: حديث صحيح رويناه ُب كتاب احلجة بإسناد صحيح

ذلك أف اخلطورة كل اخلطورة، ُب رلاؿ التدين، أف يكوف ما جاء بو الرسوؿ 
تابًعا ألىوائنا، وبذلك تقـو مذاىب، وفرؽ، وأدياف،  صلى اهلل عليو وسلم

تنحرؼ شيًئا فشيًئا ُب تدينها، حىت تصل إٔب مرحلة ال عبلقة ذلا بدين اهلل، 
ا تستمد مشروعيتها وإف ادعت أف ما ذىبت إليو ىػو دين اهلل، وأعلنت أهن

 من الدين.

وُب تقديري أف خلود اإلسبلـ، وامتداده، إظلا ربقق من خبلؿ تعهد اهلل 
حبماية نصوص الدين ُب الكتاب والسنة، وحفظها، وصحتها، قاؿ تعأب: 

﴿ال تحرك ، وقاؿ: (9)احلجر:  ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحفظون﴾
وقرءانو﴾ ﴿فإذا قرأنو فاتبع ﴿إن علينا جمعو  بو لسانك لتعجل بو﴾

 .(19-16)القيامة:  قرءانو﴾ ﴿ثم إن علينا بيانو﴾
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وال -فحفظ اهلل للقرآف، والبياف النبوي الذي ربقق من خبلؿ عزمات البشر
حاؿ دوف تطرؽ التحريف، والتبديل، والعبث بالنص الديٍت، الذي -يزاؿ

ب الطائفة ىػو مصدر التدين، ومعياره.. اخلالد، الذي استمر إٔب جان
القائمة على احلق، ادلستمرة حىت يـو القيامة شاىد إدانة، لكل اضلراؼ، 

 وتأويل باطل، ومنبًعا وحيًدا للتلقي، ومعيارًا متوحًدا للتجديد.

ولعلنا نقوؿ ىػنا: إف احلماية ٓب تقتصر على النص الديٍت، وإظلا امتدت إٔب 
ذلك أف السنة والسَتة ضباية ادلمارسة أيًضا، من خبلؿ السَتة والسنة.. 

ىػما معيار ادلمارسة والتطبيق.. وبذلك ٓب ُيًتؾ الفهم، والتطبيق، والتنزيل، 
على الواقع، لرؤى واجتهادات البشر، وإظلا كانت السَتة والسنة معيار 
الفهم والتصويب، واإلطار ادلرجعي لو.. وذبسيد ذلك ادلستمر، ُب الطائفة 

ىا من خالفها، حىت يأٌب أمر اهلل، مصداقًا القائمة على احلق، اليت ال يضر 
ال تزال طائفة من أمتي ظاىرين على الحق، ال »لقولو عليو السبلـ: 

 .(رواه مسلم) «يضرىم من خذلهم، حتى يأتي أمر اهلل وىم كذلك

تركنا  صلى اهلل عليو وسلملذلك ؽلكن القوؿ بكل االطمئناف: بأف الرسوؿ 
على بيضاء نقية، ليلها كنهارىا، سواء ُب نصوص الدين احملفوظة الواضحة، 
ادليسرة للذكر، أو ُب طريق التدين أيًضا، أي ُب الدين والتدين مًعا.. ُب 

 القرآف، والسنة، والسَتة، وسنة اخللفاء الراشدين.

أو ذباوز ومن ىػنا، نتبُت مدى خطورة ذباوز البياف النبوي، أو ذباوز السنة، 
السَتة، وصحيح ادلأثور بعامة، حيث يفتح الباب على مصراعيو، للرأي، 
واذلوى، والتأويل، لكل أظلاط وأشكاؿ التدين، والتطبيق، الذي بو يكوف 
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تفريق الدين، حبيث يصبح لكل إنساف كتاب وسنة كما أسلفنا إذا افتقدت 
فة الراشدة، وفهم خَت ادلرجعية، اليت يبينها ادلأثور، وسبثلها تطبيقات اخلبل

 القروف.

، وتنزيلو لنصوص الدين على الواقع، صلى اهلل عليو وسلمإف فهم الرسوؿ 
من خبلؿ خَت القروف، ىػو الذي ؽلثل اإلطار ادلرجعي لفهم كل مسلم، 
ُب كل عصر.. وإذا كاف اخللود يقتضي أف ظلتد بالنص القرآين، لتنزيلو على 

مكاناتو، وتعدية الرؤية، فإف ىػذا مشكبلت كل عصر، حبسب ظروفو، وإ
االمتداد ال غلوز أف يعود بالنقض أو اإللغاء للبياف النبوي، وفهم خَت 
القروف.. ويبقى ادلطلوب ُب االجتهاد واالمتداد ُب التطبيق، امتبلؾ القدرة 
على وضع احلاضر ُب موضعو، ادلبلئم وادلناسب للحاؿ الذي ىػو عليو، من 

 خَت القروف.مسَتة السَتة، وفهم 

، للقرف صلى اهلل عليو وسلموقضية اخلَتية، اليت قررىا وشهد هبا الرسوؿ 
األوؿ، ٍب الذي يليو، ٍب الذي يليو، ومن ٍب تكوف اإلصابات، ويكوف 

 التصويب والتجديد، قضية تقتضي بعض التوقف.

للقروف الثبلثة األؤب بأهنا خَت  صلى اهلل عليو وسلمإف شهادة الرسوؿ 
ف على اإلطبلؽ، سواء ُب ذلك القرف األوؿ، الذي ىػو خَتىا، والذي القرو 

، على (شلارسة التدين)شهد نزوؿ نصوص الدين، وشهد تنزيلها على الواقع 
عُت الوحي، أو تلك اليت امتدت فيها شلارسة التدين، بعد توقف الوحي، 

، تعٍت فيما تعٍت، أنو اجتمع ذلذه القروف، وربقق ُب  أىلها وغياب ادلعصـو
من الصفات، وادلزايا، واخلصائص، ما لن يتوفر لغَتىا.. وسواء قلنا: إف 
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ذلك ُب مساحة اخلَت، أو عمـو اخلَت، ُب ىػذه القروف، أو ُب النماذج 
ادلتفردة، اليت سبثلت اإلسبلـ على شكل يبقيها ُب زلل األسوة واالقتداء، 

توى الفرد حيث بدأ اخلَت، فيما بعد ىػذه القروف يتضاءؿ على مس
واجملتمع، لكنو ٓب ينقطع أبًدا ُب ىػذه األمة، ألهنا كالغيث، ال يُعرؼ اخلَت 

 ُب أولو أو ُب أخره، كما دلت على ذلك بعض اآلثار.

إف الشمولية ُب اخلَتية وعمومها ُب ىػذه القروف، غلعلها ُب زلل األسوة 
منحها وومسها واالقتداء، ُب رلاؿ شلارسة التدين، والتطبيق السليم، الذي 

بتلك اخلَتية.. إهنا اخلَتية الشاملة مشوؿ اإلسبلـ، جلميع جوانب احلياة، 
 وآفاقها، وأبعادىا، ذات العطاء ادلتعدد وادلتجدد.

وال شك عندي، أف حبوث العلماء، ودراساهتم اليت انصرفت إٔب أبعاد 
ائر استمرار اخلَتية، وخلودىا ُب األمة ادلسلمة، أمر طيب ومهم، ومن بش

اخلَت الدالة على االمتداد، واخللود، واالستمرار، لكن اجلانب األىم ُب 
تقديري: أف زبضع ىػذه القروف، ادلشهود ذلا باخلَتية، ُب صحة وصدؽ 
تدينها، وشلارستها للدين، أف زبضع للتحليل والدراسة، واستخبلص 

د الصفات واخلصائص اليت كانت سبب خَتيتها، وزلاولة ذبريدىا من حدو 
الزماف وادلكاف واألشخاص، لتوليدىا ُب كل زماف ومكاف، وجعلها أىدافًا 
ومعايَت وركائز تربوية، ُب كل عمل دعوي تربوي، لتصبح سلم القيم 
ومدارج الكماؿ، وسبيل اخلَتية.. كما ال بد أف تدرس عوامل اخللل 
واالنتقاص، الذي دخل على األمة ادلسلمة، بعد ىػذه القروف، فانكمشت 

 َتيتها.خ
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وأعتقد أنو ليس ادلقصود، من الناحية الًتبوية، وال بأف ذلك من مقاصد 
احلديث، حصر اخلَتية ُب ىػذه القروف، وقصرىا عليها، لتصبح حكرًا ذلا، 
دوف غَتىا من سائر القروف، ألف ذلك يناقض طبيعة اإلسبلـ، ودعوتو 

ى، واهلل أعلم، أف ادلمتدة وخلوده، ووراثتو للنبوة، وإظلا ادلقصود فيما أر 
يكوف التدين ُب ىػذه القروف، وفهم الدين، الذي منحت بسببو شهادة 

باخلَتية، ىػو سبيل ادلؤمنُت إٔب التدين  صلى اهلل عليو وسلمالرسوؿ 
الصحيح اخلالص.. وإال فما معٌت الشهادة ذلا، من الناحية العملية، إذا ٓب 

للوصوؿ إٔب تلك اخلَتية،  يكن ادلسلم ُب كل زماف قادرًا على احملاولة
 وسبثلها، والتحقق هبا؟!

إف اشتغالنا بأف ىػذه القروف ىػي اخلَت، وىي األعلى، وأف ما تبلىا ىػو 
األدىن، إذا ٓب نلحظ ضرورة دراسة اخلصائص، اليت رشحتها للخَتية، 
وحاولنا االرتقاء إٔب مستواىا، يصبح ال معٌت وال مغزى لو، من الناحية 

الدعوية.. وكم كاف اإلنساف يتمٌت أف غلد كتًبا ودراسات، الًتبوية، و 
متخصصة ُب شعب علـو احلياة ادلتعددة، تستطيع أف توظف ادلعارؼ 
صبيعها، حبيث تعرض خلصائص ىػذه القروف، وفق خطة منهجية توضع 
دليل العمل، دليل التدين السليم، لبلنتساب إليها، وطي مسافة الزمن، 

صلى اهلل عليو الثواب، الذي شهد ذلا بو الرسوؿ للحصوؿ على اخلَتية و 
. وإذا ٓب تكن حركة ىػذه القروف، الفكرية، والعملية، واالجتماعية، وسلم

والسياسية، زلل دراسة، وربليل، واستنتاج، وعطاء لؤلجياؿ القادمة، حبيث 
سبنحها الرؤية السليمة، للحياة اخلَّتة، فنخشى أف نقوؿ: إننا ٓب ندرؾ بعد 
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 صلى اهلل عليو وسلمعاد الكاملة، وادلقاصد األساسية لشهادة الرسوؿ األب
 ذلذه القروف.

إف دراسة الشخصيات العظيمة وادلتميزة، والفًتات الزمنية ادلتألقة، ذات 
اإلصلاز احلضاري ادلقدور، ُب حياة األمم، وإلقاء األضواء على جوانبها 

ادات ىػدى، ومناىج ادلختلفة، لتمثل دالئل عمل، ووسائل تنوير، وقي
ارتقاء، أصبحت علوًما ذلا مقوماهتا، وطرائقها، وزبصصاهتا، ومعارفها.. 
لقد جردت ادلعاين العظيمة من أشخاصها، وزماهنا، ومكاهنا، وأعيدت 
جدولتها، كما أعيد بناؤىا تربويًا، حبسب أولويتها، لتكوف ادلناخ الثقاُب، 

تعددة، ولتشكيل نقاط ارتكاز والًتبوي، حلركة األمة، ُب رلاالهتا ادل
 حضارية، ربوؿ دوف االىتزاز والذوباف.

وضلن ظلتلك ىػذه الكنوز العظيمة، حلركة اجملتمع اإلسبلمي: ثبلثة قروف، 
، ومع ذلك نعيش حالة التخاذؿ الفكري والديٍت،  مشهود ذلا من ادلعصـو

ا ونعجز عن امتبلؾ القدرة على وضعها ُب ادلكاف ادلناسب، ُب مناىجن
الًتبوية، والتعليمية، وضلاوؿ قراءهتا، وتفسَتىا من خبلؿ حالة التخلف، 
وفلسفة التخاذؿ، اليت نعيشها، ونرفعها كشعارات، تصبح على أيدينا 

 عاجزة، عن تغيَت الواقع الذي نعيش.

إف غياب ادلدلوؿ العلمي للشعارات، وادلفاىيم، وادلصطلحات، والًتصبة 
فكر إٔب فعل، ومن نظرية إٔب تطبيق، ومن علم  الواقعية ذلا، وربويلها من

إٔب ثقافة، ومن ضبل للفقو، يعترب من الناحية الثقافية، من أخطر ما تصاب 
بو األمم ُب حياهتا، حيث تعيش حالة من الضبلؿ، والركود، واالستنقاع 
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احلضاري، واالستبلب الثقاُب الذاٌب، ال ربسد عليها، وتصبح مهيأة لقبوؿ 
ها من خصومها، وتبدأ مرحلة السقوط، وتأٌب العملة الرديئة، ما يلقى إلي

لتطرد العملة اجليدة من السوؽ، وربل زللها، وخباصة ُب حاالت االنبهار 
باإلصلاز والغلبة ادلادية، حيث يغيب الوعي، وتبدأ األمة بالتنازؿ عن 

 .(اآلخر)مفاىيمها، وشعاراهتا، لصاّب 

أ ُب األمة طبقة من الُكّتاب وقد تكوف ادلشكلة األخطر، أف تنش
وادلفكرين، والصحفيُت، يدَّعوف التنوير والتحرر، سبارس العمالة الفكرية، 
وتقـو بنوع من ادلقاربة الثقافية واحلضارية، بُت مفاىيمها، وشعاراهتا، 

، فتتحوؿ ادلفاىيم (اآلخر)ومصطلحاهتا، ومفاىيم حضارة وثقافة 
فيها، أف تشكل احلصوف الثقافية،  وادلصطلحات والشعارات، اليت األصل

، (اآلخر)والقسمات احلضارية لؤلمة، إٔب معابر دلفاىيم ومصطلحات 
وبذلك تنخلع األمة من شخصيتها الثقافية، وتدخل مرحلة التيو والضبلؿ، 
فبل ىػي متمثلة لثقافتها، ومفاىيمها، وقيمها، وال ىػي مقبولة، بطبيعة 

، إال حبدود ما (اآلخر)ة، للدخوؿ ُب ثقافة تارؼلها الثقاُب، وقيمها الديني
ػُلَقق العمالة الثقافية، وؽُلّكن من االخًتاؽ الثقاُب.. ولعل ُب احلاؿ اليت 
انتهت إليها بعض الدوؿ اإلسبلمية، اليت أعلنت العلمانية، وااللتحاؽ 
بالغرب، وااللتزاـ بقيمو، واالنسبلخ من اإلسبلـ، خَت عربة، فلم تبق 

 ينبغي، وٓب تصبح أوربية غربية خالصة.مسلمة كما 

ومن جانب آخر، فإف اغتياؿ ادلدلوؿ احلقيقي للمفاىيم وادلصطلحات، 
 وتفريغها من مضموهنا، والتعامل معها من خبلؿ حالة التخلف والتخاذؿ،
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والعقلية الذرائعية، اليت تسيطر على األمة، ُب حاالت الركود، يؤدي إٔب 
فاىيم، وؼلرجها من دائرة الفاعلية، واالنفعاؿ زلاصرة ىػذه ادلصطلحات وادل

هبا، وحسن توظيفها تربويًا، وبذلك تفتقد مدلوالهتا الصحيحة، وتصبح 
 عاجزة عن التغيَت، وإعادة البناء.

لذلك نرى أف قضية التوحيد والعبودية هلل، اليت كانت ىػّم الرساالت 
يًتتب عليها من آثار السماوية تارؼلًا، وكانت ميداف الصراع احلقيقي، دلا 

على مستوى الفرد، واجملتمع، واألمة، والدولة، أصبحت، ُب مراحل اجلمود 
والتخلف، والتقليد، رلرد شعار، يصعب سبييز الذي يرفعو كثَتًا، عن غَته 

 الذي ال يؤمن بو.

، اليت تعٍت ىػدـ العبوديات، (ال إلو إال اهلل)ودبعٌت آخر، نرى أف شهادة 
إثبات التوحيد والوحدانية، واليت كانت تعٍت التغيَت، ونسخ اآلذلة، و 

والتحوؿ، واالطلبلع من حاؿ، ذلا مواصفاهتا، ومعايَتىا، ومفاىيمها، 
وعبودياهتا، إٔب حالة التحرر واالنعتاؽ، واسًتداد إنسانية اإلنساف، ونسخ 
تسلط اإلنساف على اإلنساف، لذلك كاف الناطق هبا، ادلدرؾ ألبعادىا 

ا، تتغَت مفاىيمو، كما يتغَت سلوكو، وعبلقاتو، ويعيش شبراهتا ُب ومدلوالهت
النفس واجملتمع.. وىي الشعَتة اليت من السنة أف ينادى هبا ُب أذف ادلولود، 
فور استقبالو للدنيا، ويستمر اإلعبلف واألذاف هبا من على أعلى مكاف، وال 

يب ادلؤذف، يكتفى بسماعها واستيعاهبا، وإظلا ال بد لكل مسلم أف غل
إذا سمعتم » ويقوؿ مثلما يقوؿ، حىت تتجدد ادلعاين وادلدلوالت ُب نفسو:

.. . الحديث ،  (رواه مسلم ) «المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ
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كما أف النطق هبا، أخر ما يودع اإلنساف بو الدنيا، حيث من السنة أف 
 يُلقَّنها ُب االحتضار..

نراىا اليـو أصبحت شعارات ترفع، وتكاد، تكوف ىذه الشهادة، الشعَتة، 
عند كثَتين ببل مدلوؿ، إٔب درجة يصعب علينا معها سبييز من يرفعها 

 حقيقة، شلن ال يؤمن هبا مطلًقا، من حيث السلوؾ!

إف غياب شعارات األمة، ومفهوماهتا، وقيمها، عن ساحتها الفكرية، 
أف األمة دخلت مرحلة التيو وتشكيلها الثقاُب، وشلارساهتا اليومية، يعٍت 

 باالمتداد ُب داخلها، كما أسلفنا. (لآلخر)والفراغ، الذي يسمح 

ولعل من ادلخاطر الثقافية الكبَتة، أيًضا، االضلراؼ بادلصطلحات، 
وادلفاىيم، والشعارات، عن مدلوالهتا الصحيحة، واخلروج هبا عما وضعت 

واالنسحاب، واإلرجاء،  لو، ليصبح دورىا، تربير وتسويغ حاالت الركود،
والعطالة، وانطفاء الفاعلية.. ومن ىػنا قلنا: إف القروف ادلشهود ذلا باخلَتية، 
وتألق العطاء، والفاعلية، ىػي اليت تشكل مرجعية الفهم، والتحديد 
دلدلوالت الشعارات، وادلفاىيم، وادلصطلحات، وترصبتها إٔب أفعاؿ، 

يتجاوز ذلك، أو ينقضو، أو ؼلرج  وذبسيدىا ُب واقع الناس.. وأي تفسَت
عليو ىػو نوع من البدع الفكرية، وادلفاىيمية، ال بد من مراجعتها، وتقوؽلها، 

 وتصويبها، ُب ضوء تلك ادلرجعية.

وىنا ال بد من وقفة بسيطة، لتحرير مفهـو ادلصدرية وادلرجعية، فيما نرى، 
يم بشكل أعم، واهلل أعلم.. فإذا كاف مصدر التشريع، واألحكاـ، أو الق

الصحيحة دوف غَتعلا  صلى اهلل عليو وسلمىػو كتاب اهلل، وسنة رسولو 
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ألف اهلل تعهد حبفظ القرآف، كما تعهد حبفظ البياف، كما أسلفنا، وألف كل 
ويُػَردُّ إال صاحب ىػذا القرب عليو  (اجتهاده وفهمو)إنساف يؤخذ من كبلمو 

الصبلة و السبلـ، كما يقوؿ اإلماـ مالك فإف اجتهاد وفهم القروف 
ادلشهود ذلا باخلَتية، ىػو الذي يشكل ادلرجعية لكل الفهـو األخرى 
ادلتتالية.. ويبقى معيار ىػذه ادلرجعية ُب الفهم، أو معيار الفهم، ىػو القيم 

نة، اليت غلب أف تستصحب دائًما، ألهنا احلارس ادلصدرية ُب الكتاب والس
 األمُت على االستقامة على النهج.

وفهم خَت القروف، الذي يشكل ادلرجعية، كما أسلفنا، ال يعٍت قيًدا على 
العقل واالجتهاد، دبقدار ما يعٍت إطارًا، ػلمي من التحريف، وادلغاالة، 

 واالنتحاؿ، والتأويل الباطل.

وأعتقد أف من أخطر بوادر اخللل، اليت دخلت على األمة، بعد القروف 
ادلشهود ذلا باخلَتية، زلولة التقليل من شأف ادلرويات، اليت سبثل البياف 
ادلأموف، وإبعادىا عن الساحة الفكرية، وعندىا يقوؿ كل من شاء ما شاء، 

لضالة ويذىب بادلعاين القرآنية مذاىب شىت.. ولذلك نرى أف الفرؽ ا
واخلارجة صبيعها، وحىت ادلذاىب والتيارات ادلعاصرة، حاولت تقطيع الرؤية 
اإلسبلمية، وقراءة اإلسبلـ من خبلؿ أصوؿ مذاىبها، فكاف اليسار 

أو اإلسبلـ اليساري، واإلسبلـ االشًتاكي، واإلسبلـ الرأمسإب،  اإلسبلمي،
 وىكذا.. حىت تتمكن من الدخوؿ إٔب اجملتمع اإلسبلمي.

قد حاولت معظم الفرؽ، أف ُتسوَّغ مشروعيتها، بنصوص من القرآف، ل
والتأويل لبعض آياتو، وفق رؤيتها وفهمها ادلسبق، وكاف ال بد ذلا من أف 
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ترد الكثَت من ادلرويات، اليت تشكل الضوابط ادلنهجية، للفكر وادلعرفة، 
 داد خَتيتها.والفعل، والتطبيق، والًتسانة الثقافية، حلماية فهم األمة، وامت

إف الكثَت من مرويات ادلأثور، الذي ُرّد، حبجة أهنا آحاد تفيد الظن، مع 
، وقد ترصبتها، القروف ادلشهود ذلا باخلَتية، إٔب  أهنا واردة عن ادلعصـو
أفعاؿ، والتزمتها ُب مسالكها.. . رُّد باجتهادات وآراء فردية، وكأف الرأي 

 ُت!!واالجتهاد الفردي، متواتر يفيد اليق

وأعتقد أف مصطلح خرب اآلحاد، وجواز رده، ألنو يفيد علم الظن، قضية 
ٓب تطرح ُب زمن خَت القروف، وإظلا جاءت متأخرة، فكانت سبيبًل حملاصرة 

 ادلرويات ومدلوالهتا، وإخراجها من الساحة الفكرية.

كما أف العبث بادلفاىيم، وادلصطلحات، ٓب تقتصر على إلغاء بعض 
للقيم، وكيفيات  صلى اهلل عليو وسلميت تتؤب بياف الرسوؿ ادلرويات، ال

تنزيلها على الواقع، وإظلا ذباوز عند بعضهم إٔب إلغاء السنة بإطبلؽ، 
واعتماد القرآف فقط، حبجة أف نص القرآف متواتر، وأنو تبياف لكل شيء، 
وأف السنة جاء تدوينها متأخرًا، وقد داخلها شيء من الوضع، بسبب 

ومسايرة السبلطُت، والتبس فيها الصحيح بالسقيم، ومعظم  األىواء،
مروياهتا ضعيف أو موضوع، أو على خضوع التدوين ألدؽ الضوابط 
العلمية.. ومن ىػنا بدأ اخلرؽ، واخللل الكبَت، بل واالضلراؼ اخلطَت، وأصبح 
لكل إنساف، حسب فهمو وإدراكو، قرآف وبياف، وألغي من تاريخ األمة 

لمي، األساس ادلرجعي، الذي سبثل ُب السَتة، واخلبلفة الراشدة، الثقاُب والع
 وفهم خَت القروف.
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ولعل األخطر من ىػذا أيًضا، اعتماد بعض ادلرويات بشكل مستقل، خارج 
عن وظيفة البياف، وْجعل السنة حاكمة على القرآف، وناسخة آلياتو، وىو 

مح أثناء نزولو، وكتابتو، النص ادلتواتر، الذي يفيد علم اليقُت، والذي ٓب ُيس
برواية السنة وتدوينها، حىت ال زبتلط بالقرآف، إال ما كاف من إذف خاص 

 .مارضي اهلل عنهلبعض الصحابة، كعبد اهلل بو عمرو بن العاص 

ولعل من الغرائب وادلفارقات حًقا، أنو ػلكم على احلديث بأنو شاذ، إذا 
يكوف شاًذا وال مردوًدا إذا  خالف فيو الثقة من ىػو أوثق منو، بينما ال

خالف القرآف الثابت بالتواتر، بل يكوف ناسًخا للحكم الذي نص عليو 
 القرآف ُب رأي بعضهم!!

وىكذا يتطور اخللل، ويتسع اخلرؽ، فتنتقل القدسية من القرآف إٔب السنة، 
ويصبح القرآف عند بعضهم للتربؾ فقط، ومن ٍب تنقل القدسية من القرآف 

 أقواؿ واجتهادات البشر، حبجة أهنا مأخوذة من الكتاب والسنة، إٔب
والسنة، وتصبح كل آية أو حديث ؼلالف ما عليو علماؤنا، فهو مئوؿ أو 

 .(ىػ340أبو احلسُت الكرخي ادلتوَب سنة )منسوخ 

 لذلك يبقى السبيل إٔب استعادة العافية، واسًتداد اخلَتية: سبثل مفاىيم،
ات خَت القروف، سواء ُب رلاؿ ادلصدرية: ومصطلحات، ومدلوالت، ومرتكز 

فَػْهم خَت القروف، ادلشهود ذلا من )الكتاب والسنة، أو ُب رلاؿ ادلرجعية 
 .(ادلعصـو

، عرض للقضية  وبعد: فهذا اجلزء األوؿ، من الكتاب الذي نقدمو اليـو
احملورية، اليت تعترب من أخطر القضايا ُب رلاؿ التحرر من العبوديات، 
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واسًتداد إنسانية اإلنساف، ونسخ األلوىيات ادلعاصرة، وإلغاء معابر الشرؾ 
 والوثنية من النفوس، لتحقق العبودية هلل دوف سواه.

إنو عرض لقضية التوحيد والوساطة، وىي قضية النبوة األؤب، عرب تاريخ 
ا، البشرية الطويل، حيث كاف الصراع دائًما متمركزًا حوذلا، ودائرًا ُب ميداهن

وقد تتبع الباحث جزاه اهلل خَتًا قضية التوحيد، ُب النبوة اخلاسبة، وما اعًتى 
أصحاهبا من اإلصابات، والتشوية، واخللل، من خبلؿ التتبع العلمي ادلوثق، 
ليعيد إليها صفاءىا ونقاءىا، ويعود بادلسلمُت إٔب الينابيع األؤب، اقتداءً 

موقعو ومكانو الصحيح، من العقل  دبجتمع خَت القروف، ليعود التوحيد إٔب
 ادلسلم، ويكوف زلور تفكَته، ودليل شلارستو.

لقد وضع الباحث يده على موطن اخللل احلقيقي، وسببو، متتبًعا ذلك 
ومستشهًدا عليو، من خبلؿ جولة تارؼلية عريضة، ُب ادلدارس، وادلذاىب 

رواد ذبديد  الفكرية، والفقهية، والًتبوية، وكاف لو وقفات طيبة مع تراث
التوحيد، والعودة بو إٔب نقائو وصفائو، كما ورد ُب الكتاب والسنة، وطبق 

 ُب رلتمع خَت القروف.

والكتاب دبجملو، يعترب إسهامة بارزة، وزلاولة جادة ومنصفة، إلعادة 
الوعي بقضية التوحيد، وأثرىا ُب النفس واجملتمع، وانعكاساهتا الفكرية، 

عد أف كادت تُػَهمش ُب حياة كثَت من ادلسلمُت، والفقهية، والًتبوية، ب
وتنتهي إما إٔب ألفاظ وشعارات تردد، وتستدعى لتلقُت األموات، حيث 
األمة ُب حالة احتضار، و إٔب جدؿ كبلمي، وذبريدات ذىنية عدؽلة 
اجلدوى، بعيًدا عن عطاء الكتاب والسنة، أو االنتقاص من أبعادىا 
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اة، واالنكفاء هبا، وعزذلا عن األنشطة الشمولية، ُب شىت رلاالت احلي
الًتبوية، واالجتماعية واالقتصادية.. . إْب، وتغييب مصطلحات التوحيد، 
والشرؾ، والكفر، ومدلوالهتا عن حياتنا الثقافية، ومعاىدنا العلمية، بسبب 

 النزوع اجلاىلي، وضغوط الثقافات الوافدة إلخراج ادلسلمُت عن دينهم.

، ال ؽلكن أف تتحقق الغاية ادلرجوة منو، دبجرد قراءتو، لذلك، فهذا الكتاب
واستعراض مسائلو، بل ال بد لو من الدراسة اجلادة، واليقظة الكاملة، فلعلو 
يسهم باإلجابة عن أسباب اخللل، الذي نعاين منو، ويضع خطوات ُب 

 اذباه العبلج.

 واهلل من وراء القصد.
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 تمهٍذ

لن ؼلالفٍت الكثَت، إف قلُت: إف رلموعة كبَتة، من أمراض العمل  لعلو
اإلسبلمي، ترجع إٔب اختبلؿ ادلسألة الًتبوية فيو، من حيث التصور، أو 

 ادلمارسة، أو ىػما مًعا.

ذلك أف الًتبية ىػي اإلطار األساس، الذي يتم داخلو تشكيل القيادات، 
لذي يضبط ادلسَتة الدعوية، واجلنود، على حد سواء، فهي صماـ األماف، ا

 داخل الصف؛ اصطفاًء واستيعابًا، ٍب ترقيًة وتزكيًة، ٍب زبرغًلا وتأىيبًل.

وقد ال حظنا، أف كثَتًا من اخلبلفات، وكثَتًا من اآلفات، وكثَتًا من 
التعثرات الواقعة ُب العمل اإلسبلمي، إظلا ىػي انعكاس طبيعي، خلبلفات، 

ة. ومن ىػنا، كاف قدر كبَت من صلاح مسَتة وآفات، وتعثرات تربوية خاص
العمل ُب سلتلف جوانبو، مرتبطًا بشكل مباشر، أو غَت مباشر، دبا ػلققو 

 من صلاح، ُب ادلسألة الًتبوية، تصورًا وشلارسة.

ولذلك وجب على مفكري الدعوة اإلسبلمية ومنظريها، تعميق البحث 
ساليب التلقائية، وادلمارسة أكثر ُب ادلسألة الًتبوية، وعدـ االكتفاء باأل

االرذبالية، ُب رسم معآب ادلنهج الًتبوي الدعوي، وربديد منطلقاتو، 
 وأصولو، وضبط قواعده، ومقاصده، وكيفيات تنزيل مقتضياتو العملية.

وإسهاًما منا، ُب بلورة فكر تربوي أكثر نضًجا دبحاولة لدراسة أصوؿ الًتبية 
معآب ادلنهاج الًتبوي النبوي، من خبلؿ  اإلسبلمية، ُب اذباه زلاولة رسم

القرآف الكرًن، والسنة ادلطهرة، وكذا نصوص السَتة النبوية، ٍب حاولنا بعد 
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ذلك استقراء التصورات، وادلمارسات ادلندرجة ُب فقو الًتبية، عرب أجياؿ 
األمة اإلسبلمية، استقراء نقديًا، ُمرّكزِين على أعبلـ الفكر الًتبوي، وأىم 

وحديثًا، عسى أف نتبُت صورًا إلعادة التشكيل الًتبوي  -و، قدؽلًامدارس
االجتهادية، الفردية واجلماعية، وبعد كل ذلك، تبُت لنا أنو رغم كثرة 
التصورات وادلناىج الًتبوية ادلقًتحة وادلمارسة، إال أهنا ال زبرج إصبااًل عن 

 نوعُْت أو اذباىُت تربويُت:

ـ ادلنهاج الًتبوي، بناء على قواعد الفهم اذباه توحيدي، ػلاوؿ استلها
العملية، ومناىج االستنباط الشرعية من نصوص القرآف والسنة النبوية، 
وزلاولة اكتشاؼ السنن، والقواعد الًتبوية، من خبلؿ السَتة النبوية، قصد 

 ربط الفرد، ربطًا مباشرًا باهلل سبحانو وتعأب، عرب مفاىيم الوحي.

كل التصورات وادلذاىب الًتبوية القائمة، على أساس   واذباه وساطي، غلمع
مدرسة سلوكية صوفية،  (شيخ)الًتبوي، الذي قد يكوف  (الوسيط)وجود 

 مدرسة فكرية عقلية. (شيخ)أو 

 فريد األنصاري
 



تذذٌذ المصطلذات مذار  

 البذث

 )ويشتمل على أربعة مباحث(
 

 

 

 فً مصطلخ التربٍة
 

 مصطلخ )التىدٍذ( فً سٍاق االصطالح التربىي 

 

 فً مصطلخ الىساطة 

 

 التربٍة الذعىٌة بٍن التىدٍذ و الىساطة 
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 ادلبحث األوؿ 
 ُب مصطلح الًتبية

  المبذث األول

  فً مصطلخ التربٍة

 

ُب اللغة، إٔب معاين النمو، واإلظلاء، والعلو، والكثرة،  (ربب)ترجع مادة 
 واجلمع، والسيادة، وىذه كلها أصل واحد، يدؿ على اإلظلاء.

إنشاء الرب في األصل: التربية: وىو ))يقوؿ الراغب األصفهاين: 
 .(1)((الشيء حااًل فحااًل، إلى حّد التمام يقال: ربَّو وربَّاه وربَـَّبو

السحاب يُربُّ المطَر: يجمعو وينميو.. . والمطر ))وقاؿ ابن منظور: 
يـَُربُّ النبات والثرى: ينميو.. . وربَّ المعروَف والصنيعَة، يـَُربُّها رَبِّا.. . 

 .(2)((أصلحهاوربَّبها: نمَّاىا، وزادىا، وأتمها، و 

ُب التداوؿ االصطبلحي الدعوي، فهي: تعهد الفرد ادلسلم،  (الًتبية)وأما 
 بالتكوين ادلنتظم، دبا يرقيو، ُب مراتب التدين، تصورًا وشلارسة.

فالًتبية هبذا ادلعٌت، عملية مشولية، نظرًا لشمولية أىدافها ادلرتبطة، بالتدين 
اإلسبلمي الشامل، ذلك أف التعبد ُب اإلسبلـ، غَت سلتزؿ فيما يسمى عند 
الفقهاء بالعبادات احملضة، بل ىػو متعدد إٔب جانب العادات، وادلعامبلت، 

                                      

 .. (ربب)ادلفردات، كتاب الراء  -1
 .. (ربب)، انظر أيضا القاموس احمليط، (ربب)اللساف، مادة  -2
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 ادلبحث األوؿ 
 ُب مصطلح الًتبية

ة بتصحيح التصورات، ٍب أيًضا. ومن ىػنا كانت الًتبية اإلسبلمية متعلق
تصحيح التعبدات، ٍب تصحيح السلوؾ االجتماعي، وكل ىػذا يتطلب 
توظيف معلومات شىت، ذلا عبلقة دبختلف جوانب احلياة بصورة أو 
بأخرى، باعتبارىا أدوات إجرائية، تساعد على فهم النصوص الشرعية، 

 وحسن تنزيلها تربويًا، ُب حياة الفرد واجلماعة.

عاجلة الشمولية، اليت تتم ُب إطار الًتبية اإلسبلمية لئلنساف ننقل  ولبياف ادل
كبلًما نفيًسا لؤلستاذ زلمد قطب، يبُت ما هندؼ إليو، وما نرومو دبصطلح 

طريقة اإلسبلـ ُب )الًتبية، من حيث ىػو عملية تنزيلية، يقوؿ حفظو اهلل: 
تًتؾ منو شيًئا،  الًتبية، ىػي معاجلة الكائن البشري كلو، معاجلة شاملة، ال

وال تغفل عن شيء؛ جسمو، وعقلو، وروحو.. حياتو ادلادية وادلعنوية، وكل 
نشاطو على األرض.. إنو يأخذ الكائن البشري كلو، ويأخذه على ما ىػو 
عليو، بفطرتو اليت خلقو اهلل عليها، ال يغفل شيًئا من ىػذه الفطرة، وال 

ويتناوؿ ىػذه الفطرة ُب دقة  يفرض عليها شيًئا ليس ُب تركيبها األصيل!
بالغة، فيعاِب كل وتر منها، وكل نغمة تصدر عن ىػذا الوتر، فيضبطها 
بضبطها الصحيح، وُب الوقت ذاتو يعاِب األوتار رلتمعة، ال يعاِب كبًل منها 
على حدة، فتصبح النغمات نشازًا، ال تناسق فيها. وال يعاِب بعضها، 

ة ناقصة، غَت معربة عن اللحن اجلميل ويهمل بعضها اآلخر، فتصبح النغم
 .(1)(ادلتكامل، الذي يصل ُب صبالو األخاذ إٔب درجة اإلبداع

                                      

 .. 19منهج الًتبية اإلسبلمية.  -1
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 ادلبحث األوؿ 
 ُب مصطلح الًتبية

فالًتبية إذف، عملية معقدة، غلب أف يراعى فيها كل ما يساعد على سبثل 
اإلسبلـ ُب احلياة البشرية، روحًيا، وعلمًيا، ونفسًيا، واجتماعًيا، ورياضًيا.. 

الًتبية على جانب التزكية الروحية دوف سواىا، أو . إْب. ومن اخلطأ، قصر 
 العكس.
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 ادلبحث الثاين 
 مصطلح )التوحيد( ُب سياؽ االصطبلح الًتبوي

  الثانًالمبذث 

فً سٍاق مصطلخ )التىدٍذ( 

 االصطالح التربىي

ُب اللغة على زلور واحد، ىػو االنفراد واإلفراد،  (وحد) يدور معٌت مادة
.. . كأنك (وحده)الوحدة: االنفراد، تقوؿ: رأيتو )جاء ُب سلتار الصحاح: 

و  (َوحََّدهُ )، أي ٓب أَر غَته.. . ويقاؿ: (إػلاًدا)برؤييت  (َأْوَحْدتُو)قلت: 
 (َوِحدٌ )و  (َوَحدٌ )بتشديد احلاء فيهما، كما يقاؿ ثَػنَّاه وثَػلَّثو. ورجٌل  (َأحََّدهُ )

 .(1)(برأيو، تَػَفرََّد بو (حَّدَ تَػوَ )أي منفرد. و  (َوِحيدٌ )بفتح احلاء وكسرىا، و 

 فالتوحيد إذف ىػو اإلنفراد والتفريد.

وأما ُب سياؽ االصطبلح العقدي، فالتوحيد: ىػو إفراد اهلل تعأب ُب 
 .(2)ربوبيتو، وألوىيتو، وإثبات صفاتو

بادلعٌت  -وأما التوحيد ُب سياؽ االصطبلح الًتبوي، فنقصد بو: تربية الفرد
على أساس استلهاـ ادلضموف العقدي للمصطلح لكن  -السابق للًتبية

فحسب، ولكن باستشعاره أيًضا  (الكبلمي)ليس على ادلستوى التصوري 
ُب كل رلاالت التدين، حىت يكوف االرتباط باهلل وحده، حاصبًل لدى 

                                      

 .. (وحد)، انظر أيضا اللساف، والقاموس، (وحد)سلتار الصحاح، مادة  -1
 .. 76شرح العقيدة الطحاوية،  -2



 35 

 ادلبحث الثاين 
 مصطلح )التوحيد( ُب سياؽ االصطبلح الًتبوي

ادلًتيب، عند شلارستو التدينية، واحلركية على حد سواء. وإظلا ػلصل ذلك 
، ادلادة ادلصدرية لكل تصور، أو (الكتاب والسنة)جبعل النصوص الشرعية 

برنامج تربوي، إذ ىػي وحدىا دوف سواىا، القناة الطبيعية، اليت تربط الفرد 
باهلل، ربطًا مباشرًا، ال أثر فيو لوساطة وسيط، يتدخل بذاتو، لتكييف ذلك 

 االتصاؿ على حسب فهمو العقلي، أو ذوقو الروحي!

ة تقـو على جعل التوحيد العقدي، شعورًا حاضرًا فالًتبية التوحيدية، عملي
عند التدين، فهًما، وتنزيبًل.. فالفهم ال يكوف إال عن اهلل، وكما أراد اهلل.. 

 والعمل ال يكوف إال كما أمر اهلل، وال يقصد بو غَت وجو اهلل.

إف الًتبية ادلبنية على أساس التوحيد هبذا ادلعٌت، ىػي ترقية الفرد ادلسلم ُب 
اتب التدين، من خبلؿ تعميق التزامو دببادئ اإلسبلـ، ومقتضياتو مر 

العملية، حيث تكوف النصوص الشرعية ىػي بذاهتا مادة الًتبية األساس، 
فيكوف ادلًتيب حينئذ متعلًقا قلبو وعقلو باهلل وحده دوف سواه. وذلك عُت 

ْكر مفكر، التوحيد، ال أف تكوف الًتقية التدينية مبنية على أساس َعَظمِة فِ 
أو بُطولية مواقفو السياسية، أو كثرة تضحياتو االبتبلئية، أو خصوصية 
أحوالو الروحية، وىلم جرًا، فأي عمل تربوي ينحو بالفرد ىػذا ادلنجى 
األخَت، يعد خروًجا عن مبدأ التوحيد، بادلعٌت ادلذكور. وتفصيل ذلك، ىػو 

 ما سنشرح بو ادلصطلح الثالث حبوؿ اهلل.
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 ادلبحث الثالث
 ُب مصطلح الوساطة

 المبذث الثالث

 فً مصطلخ الىساطة

 ُب اللغة، تدؿ على الشيء الواقع بُت طََرفُت. (وسط)مادة 

وَسُط الشيء: ما لو طرفان متساويا القدر. ))قاؿ الراغب األصفهاين: 
ذلك في الكمية المتصلة، كالجسم الواحد، إذا قلت: وَسطو  ويقال

َصْلٌب، وضربُت وَسَط رأسو، بفتح السين. ووْسط بالسكون: يقال في 
الكمية المنفصلة، كشيء يفصل بين جسمْين، نحو: وْسط القوم  

 .(1)((كذا

اعلم أن الوسط، قد يأتي صفة، وإن كان أصلو أن يكون ))وُب اللساف: 
، (143)البقرة:  ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا﴾لو تعالى: اسًما، من قو 

أي: عداًل. فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه، وأنو اسم لما بين طرفي 
الشيء، وىو منو.. . وأما الوْسط، بسكون السين، فهو ظرف ال اسم، 

 .(2)((على وزن نظيره في المعنى وىو )بين(

                                      

 .. (وسط)ادلفردات، كتاب الواو، مادة  -1
 .. (وسط)اللساف، مادة  -2
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 ادلبحث الثالث
 ُب مصطلح الوساطة

َوَسَط ُب حَسِبو وَساطَة، )، تقوؿ: (َوَسطَ )والوساطة مصدر لفعل 
 .(1)(وِسطَة

الوسيط: المتوسط بين المتخاصمين.. . وتوسط بينهم ))وُب القاموس: 
 .(2) ((عمل الوساطة

كمصطلح فلسفي وأديب ُب الفكر الغريب، خاصة مع   (الوساطة)وقد عرفت 
، وىي مستمدة من األصوؿ ادلسيحية (3)(روين جَتار)الناقد وادلفكر 

إنها تقليد، أو ))التثليثية. ومعناىا كما يقوؿ الدكتور إدريس نقوري: 
محاكاة لنموذج ما، يسعى إلى تحقيق غرض معين، أي رغبة ملحة، 
يطمح المقلد إلى إشباعها، فهي َمَداِميَك ثًلثة أساسية: الذات، 

 .(4)((والوسيط، والموضوع

الثنائية: إنسان وحيوان، وإلى أنواع االزدواجيات: وبذلك أضيفت إلى 
خير وشر، وحًلل وحرام، جميل وقبيح، َمَلك وشيطان.. . إلخ رؤية 

                                      

 .. (وسط)اللساف، مادة  -1
 .. (وسط)القاموس احمليط، مادة  -2
، للدكتور إدريس نقوري، وقد اقتبسها 14نظرية الوساطة ُب الفكر والفن،  -3

 ادلؤلف ادلذكور ليطبقها على الًتاث اإلسبلمي مع توسيع معناىا.. 
 . 60نظرية الوساطة ُب الفكر والفن، ص  -4
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 ادلبحث الثالث
 ُب مصطلح الوساطة

مثلثة يحتل فيها الوسيط، مركز الصدارة، ويتمتع بسلطة قوية ذات 
 .(1)((تأثير، ونفود كبيرين على الذات، وعلى الموضوع في آن واحد

الكبير، الذي يواجو نظرية الوساطة ىـو  إن اإلشكال))ويقوؿ أيًضا: 
عًلقاتها بالوسطيَّة. فمن المؤكد أن اشتراك النظرية والمذاىب في 

ال يعني البتة االتفاق في الداللة، أو حتى الحقل  الجذر اللغوي،
 .(2)((المفهومي والمعرفي

والوساطة هبذا ادلعٌت، قد تظهر ُب اجملاؿ الًتبوي اإلسبلمي، إذا اضلرفت 
، فتكوف الًتبية الوساطية، إذف، ىػي: ترقية الفرد (التوحيد)الًتبية عن مدار 

ُب مراتب التدين، ال من خبلؿ ذات النصوص الشرعية، ولكن من خبلؿ 
بلـ، كما فهمو .. فيكوف ادلًتيب هبذا النهج متديًنا باإلس(الوسيط)ذات 

 الوسيط، أو كما التزمو، وليس بالضرورة كما ىػو ُب ذاتو.

 والوساطة ُب اجملاؿ الًتبوي اإلسبلمي، نوعاف:

وىي الًتبية القائمة على أساس الوسيط الروحي،  :أ( الوساطة الروحية)
أي الشيخ الصوُب، أو شيخ الطريقة، واضع األوراد، وصاحب األحواؿ 
وادلقامات، الذي يتدين مريدوه بواسطة أوراده، وأحوالو، ويسعوف 

. فاألفراد (القطب الرباين)و (الشيخ الكامل)الكتساب مقاماتو، باعتباره 

                                      

 ..69نظرية الوساطة ُب الفكر والفن، ص  -1
 ..64نظرية الوساطة ُب الفكر والفن، ص  - 2
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 ادلبحث الثالث
 ُب مصطلح الوساطة

ًتبوف على يده، كلهم ظلط واحد، ورغبة واحدة السالكوف على طريقتو، ادل
يتوسطوف إٔب رضى اهلل تعأب، دبحاكاة صورة الشيخ، ادلطبوعة ُب أذىاهنم 

 وأعماذلم.

وىي الًتبية القائمة على أساس الوسيط الفكري،  ب( الوساطة الفكرية:)
أي األستاذ ادلفكر، أو الكتاب ادلعتمد، ذلك أنو من السهولة دبكاف، 

ظاىرة االرتباط ُب رلاؿ التدين، وسط احلركات اإلسبلمية،  مبلحظة
بشخصيٍة فكريٍة معينٍة، ارتباطًا تربويًا حبيث ينحو ادلًتيب ُب تدينو منحى 
أستاذه، فهًما لئلسبلـ، وتنزيبًل لو، فيقلده ُب كل ذلك، تقليًدا يقـو على 

كاد يرى التقديس الشعوري، أو البلشعوري، ألفكاره ومؤلفاتو، حبيث ال ي
احلق إال فيما قالو أستاذه، وال غلد الصواب إال فيما ذىب إليو، فيتشكل 
ُب رلموع التبلمذة من ىػذا النوع، ظلط تربوي فكري واحد، ال ينظروف إٔب 
اإلسبلـ، وال يتدينوف بو، إال من خبلؿ منظار الوسيط الفكري، ادلسيطر 

الوثنية، أو الشرؾ على عقوذلم، ووجداهنم، سيطرة قد تصل إٔب نوع من 
 اخلفي.
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 ادلبحث الرابع
بية الدعوية بُت التوحيد و الوساطةالًت   

 المبذث الرابع

التربٍة الذعىٌة بٍن التىدٍذ و 

 الىساطة

زيادة ُب توضيح مفهومْي ادلصطلحُت الرئيسُت ُب ىػذا البحث، أعٍت 
التوحيد والوساطة، نعقد بينهما مقارنة، لنتبُت مدى التقابل احلاصل بينهم 

ثار الًتبوية ادلًتتبة عنهما، ُب رلاؿ اإلنتاج الًتبوي، من ناحية، واختبلؼ اآل
 من ناحية أخرى.

وؽلكن إصباؿ عناصر ادلقارنة، ُب ثبلث قضايا، تتفرع عن كل قضية منها 
 مسائل شىت:

 أواًل: التربية بين المصدرية والمرجعية
من أىم ما يبلحظ ابتداًء، ُب الفرؽ بُت الًتبية التوحيدية، والًتبية 
الوساطية، أف التوحيد يقـو ُب مادتو الًتبوية، على النصوص الشرعية، 
فنصوص القرآف والسنة النبوية، ىػي ادلصادر الوحيدة للعمل الًتبوي، وىو 

جيل  ما أكده سيد قطب، رضبو اهلل، ُب وصفو للجيل القرآين الفريد،
كان النبع األول، الذي استقى منو ذلك ))الصحابة، حينما قاؿ: 
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الجيل، ىـو نبع القرآن، القرآن وحده. فما كان حديث رسول اهلل 
 .(1)((، وىديو، إال أثًرا من آثار ذلك النبعصلى اهلل عليو وسلم

فادلصدرية الوحيدة، حينما تكوف للقرآف والسنة، ُب اجملاؿ الًتبوي، تضمن 
مة من كثَت من األمراض الًتبوية، شلا سوؼ نذكره حبوؿ اهلل.. فكتاب السبل

اهلل، وسنة نبيو عليو الصبلة و السبلـ، ىػما صماـ األماف، الواقي من 
الضبلؿ، إذا أحسن توظيفهما بضوابطهما الشرعية، وقواعد تفسَتعلا 

 وفهمهما.

تضلوا تركت فيكم شيئين، لن »: صلى اهلل عليو وسلميقوؿ الرسوؿ 
. (2)«بعدىما: كتاب اهلل، وسنتي، ولن يتفرقا، حتى يردا عليَّ الحوض

نعم ال بد من اعتماد منابع أخرى للًتبية، تساعد على فهم النصوص 
الشرعية، وفهم النفس اإلنسانية، واجملتمع اإلنساين، والواقع ادلتطور 

ىا ادلتجدد.. . إْب، ولكن ليس باعتبارىا مصادر، ولكن فقط باعتبار 
مراجع، تساعد على تنزيل احلقائق اإلسبلمية، ادلستفادة من النصوص 

 الشرعية، ُب النفس واجملتمع.

أما الًتبية الوساطية، فهي على عكس ذلك سباًما، تعتمد الفكر البشري ُب 
تربية األفراد، باعتباره ادلنبع األوؿ للمفاىيم الًتبوية، سواء كاف ىػذا الفكر 

                                      

 ..12معآب ُب الطريق،  - 1
، 1761أخرجو احلاكم، وصححو األلباين ُب السلسلة الصحيحة رقم  - 2

 ..2937، (ص ج ص)وصحيح اجلامع الصغَت 



 42 

 ادلبحث الرابع
 الًتبية الدعوية بُت التوحيد و الوساطة

ا عقلًيا. وإف كاف شبة من نصوص شرعية ُب ىػذه ذوقًا صوفًيا أو فهمً 
الوساطات، فبل تبلغ ادلتلقي ُب نسقها القرآين، أو احلديثي، ولكن ُب 
نسقها الصوُب أو العقبلين.. فادلصدرية ىػهنا إذف ال تكوف للنصوص 
الشرعية، وإظلا ألفهاـ ادلصلحُت، وادلربُت، ذلذه النصوص، وىذا ىػو عُت 

 الوساطة.

كة اإلسبلمية، حُت تقرر برنارًلا تربويًا، تكوف مادتو ىػي كتب فبلف، إف احلر 
أو أذواؽ فبلف، أو أوراده، باعتبارىا ادلنبع األساس، وادلعتمد األوؿ ُب بناء 
الصف اإلسبلمي، تكوف قد أضفت عليها أنواًعا من القداسة الشعورية 

رض تربوي لدى ادلًتبُت، من حيث تدري أو ال تدري.. وينتج عن ذلك، م
خطَت، يتمثل ُب نشأة جيل من ادللتزمُت باإلسبلـ، ليس كما ىػو ُب 
مصادره بالضرورة، ولكن كما فهمو ادلفكر الفبلين، أو كما تذوقو الشيخ 
العبلين ! ومن ىػنا ال يكوف اإلنتاج الًتبوي مضمونًا، من حيث 

لسَت ُب االستمرارية، وعمق التأثَت والتأثر، من ناحية، ومن حيث سبلمة ا
 طريق االلتزاـ باإلسبلـ. فهًما، وتنزيبًل، من ناحية أخرى.

فأما األوؿ، فذلك الفرد ادلرتبط بادلفاىيم اإلسبلمية، كما ىػي ُب نسقها 
الشرعي، ىػو فرد مرتبط باهلل مباشرة، ولذلك فإف نزوؿ ىػذه ادلفاىيم على 

وف عميًقا، حبيث قلبو، باعتبارىا لَِبَنات ُب تكوين شخصيتو اإلسبلمية، يك
 يصعب اظلحاؤه، واندثاره مع الزمن، ذلك أف للقرآف من حيث ىػو معاف،

ومن حيث ىػو عبارات مًعا، قوة تأثَتية ال ؽلكن أف توجد ُب كتب الناس، 
وأفكارىم، وتذوقاهتم، ومواعظهم، فهو وحده ادلتعبد بتبلوتو، حرفًا، حرفًا: 
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 «ٌم حرف، وميم حرفحرف، ولكن ألٌف حرف، وال ﴿آلم﴾ال أقول »
(1). 

، الذي ال عصمة ألي صلى اهلل عليو وسلموكذلك حديث الرسوؿ 
باإلضافة إٔب   صلى اهلل عليو وسلمحديث سواه، مبٌت ومعٌت، فالرسوؿ 

﴿وما ينطق عن كونو أفصح العرب، فهو وحده الذي ال ينطق عن اذلوى: 
 .(4-3)النجم:  الهوى﴾ ﴿إن ىـو إال وحي يوحى﴾

فلنفرض أف الرسالة الًتبوية، اليت نريد تبليغها ُب جلسة تربوية معينة، ىػي 
، فاعتمادنا لغرسو ُب قلب ادلؤمن على مادة مرجعية، كأف (اخلشوع)مفهـو 

يكوف ذلك من خبلؿ كتاب الرعاية حلقوؽ اهلل للحارث احملاسيب، أو إحياء 
أو حىت من خبلؿ علـو الدين للغزإب، أو مدارج السالكُت البن القيم، 

موعظة الشيخ الشفهية، أو ورده الذي وضعو للمريدين، فإف كل ذلك 
سيؤثر ال زلالة، لكن التأثَت يكوف سطحًيا، حبيث يغَت من احلاؿ ال من 
، أي أنو تأثَت ظرُب وشكلي، فهو ال يبلمس البنية  ادلقاـ، كما يعرب القـو

ُب شخصية الفرد، وال يساىم ُب تشكيلها البنيوي، ولكن يغَت  الداخلية
، اليت لن تستمر طويبًل، ولن (اخلشوع)أحواذلا اخلارجية، فتحدث حالة 

 فقط. (حالو)اخلشوع، ولكن  (مقاـ)يكتسب هبا صاحبها 

                                      

من قرأ حرفا من كتاب هلل، فلو حسنة، واحلسنة ))، صلى اهلل عليو وسلمقاؿ  - 1
احلديث أخرجو البخاري ُب التاريخ،  ((حرؼ.. (أٓب)بعشر أمثاذلا، ال أقوؿ 

 ..6469، (ص ج ص)والًتمذي، واحلاكم، وصححو األلباين ُب 
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 ، أما إخضاع ادلًتيب، لتكوين تربوي ينتظم النصوص، الواردة ُب ىػذا ادلفهـو
ة، وحثو على مساعلتو الشخصية ُب مدارستها، وتنبيهو إٔب من القرآف والسن

معانيها العميقة، وربطو مباشرة بذات اآليات ادلتضمنة ذلذا ادلعٌت، من مثل 
﴿ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهلل وما نزل قولو تعأب: 

من الحق وال يكونوا كالذين ُأوُتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد 
 .(16)احلديد:  فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾

قلُت: أما ىػذا ادلنهج، فهو كفيل بتشكيل معٌت اخلشوع، كجزء من 
شخصية الفرد اإلؽلانية، وذلك دلا ذكرُت من خصوصيات النص الشرعي 
عامة، والنص القرآين بصفة خاصة، ذي الطابع التعبدي احملض، وىذا 

وي ُب شعور الفرد، وشلارستو.. فهو ىػنا أضمن الستمرارية ادلفهـو الًتب
مرتبط بنص قرآين، وىو نص ثابت ال يتغَت، دبعٌت أف الفرد كلما تذكر 
النص، دبناسبة أو غَت مناسبة، إال وفاض عليو من بركاتو اجلديدة، ما ٓب 

 غلده فيو أوؿ مرة وال ثاين مرة.. وىكذا.

 لتأسي واالتعاظوأما كل ما عداه من مراجع، فهي مساعدة، تفيد ُب ا
الدافع إٔب التزاـ النصوص الشرعية، ادلصادر احلقيقية للًتبية، أما االقتصار 

ولو تضمنت بعض  -على ادلراجع فقط، للوصوؿ إٔب اذلدؼ ادلذكور
فإنو سَتبط الفرد بادلرجعية، ال بادلصدرية، ُب نسقها  -النصوص الشرعية

فضبًل عن  -ابتة، فهياخلالص.. وادلرجعية ىػهنا بشرية، نسبية، غَت ث
ربتمل التغَت السليب، بتغَت أصحاهبا إٔب وراء،  -احتماذلا للخطأ والصواب



 45 

 ادلبحث الرابع
 الًتبية الدعوية بُت التوحيد و الوساطة

ضلو التحلل من االلتزاـ اإلسبلمي، جزئًيا، أو كلًيا، وىذا ما يكوف لو بالغ 
 األثر السيء على نفسية الفرد ادلرتبط هبذه الوساطات.

 -االلتزاـ فهًما وتنزيبًل  أي عدـ ضماف سبلمة السَت ُب طريق -وأما الثاين
فيتجلى ُب كوف الًتبية ادلصدرية تربية مشولية، ألف االرتباط بالنصوص 
الشرعية ال يكوف إال كلًيا، إذ بعضها ػليل على بعض، وبعضها يفسر 

 بعضها اآلخر.

منتًجا لتدين مشوٕب، اليقصر  -باعتباره مادة تربية -فهي نسق كلي، يكوف
اجلانب أو ذاؾ، وال على ىػذا اجملاؿ دوف ذاؾ. معٌت العبادة على ىػذا 

فالتزاـ اإلسبلـ تديًنا، يكوف كلًيا، إذ يستشعر الفرد قصد التعبد، ُب كل 
فعل حركي، سواء كاف ُب اجملاؿ النقايب، أو السياسي، أو الرياضي، أو 
اإلداري، فضبًل عن اجملاؿ التعبدي احملض، بتعبَت الفقهاء. وإظلا يكوف ىػذا 

 ا عن فهم سابق لئلسبلـ، من خبلؿ مصادره ذات الطبيعة الشمولية.ناذبً 

بيد أف الًتبية ادلرجعية قلما تسلم من الفهم والتنزيل التجزيئيُْت للدين، ألهنا 
ال زبلو من أحد أمرين: إما أف الوسيط، مفكرًا كاف، أو شيًخا، ىػو نفسو 

لقصور، ولكن يكوف يعاين من قصور ُب الفهم، وإما أنو ال يعاين من ىػذا ا
ُب كتاباتو، وتوجيهاتو، متأثرًا، فيما يتعلق بالتنزيل العملي للدين، بالزماف 
وادلكاف، من حيث األولويات الظرفية، ال ادلبدئية، ٍب من حيث نقل 
ادلفاىيم من مصادرىا، باعتبارىا وسيطًا، يقـو بتلقينها لؤلفراد فإٔب أي حد 

نقلو وأدائو؟ ٍب إٔب أي حد تبقى تلك  يكوف دقيًقا، وجامًعا مانًعا، ُب
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صاحلة لؤلجياؿ، بتمامها، وكماذلا، رغم  -وقد َحلَّْت زلل ادلصدر-ادلادة
 تغَت الزماف وادلكاف؟

إذف، ىػي أف الًتبية التوحيدية، باعتبارىا ذات طبيعة مصدرية  فالنتيجة
أساًسا، أضمن لعمق التأثَت الًتبوي، ودوامو، ٍب لسبلمة ما ينتج عنها من 

 تدين تصورًا وشلارسة.

وقبل ختاـ ىػذه القضية، ال بد من التذكر بأف ادلصدرية ال تعٍت إلغاء 
ا وشلارسة، ولكنها تعٍت اإلبقاء ادلراجع، اليت ىػي فهـو الناس للتدين، تصورً 

عليها، ُب سياقها ادلرجعي ؛ حىت ال تكوف ذلا أبًدا السلطة ادلصدرية، ذات 
الطبيعة ادلطلقة، والتعبدية دبعناىا احملض، بل تبقى باعتبارىا مراجع، تتضمن 

 ،ذبارب دعوية، تفيد كأدوات إجرائية، حلسن االستفادة من القرآف والسنة
رين تربويُت خاصة. وذلك ىػو السياؽ احلقيقي الذي ؽلكن باعتبارعلا مصد

للمرجع أف يفيد فيو، وأما رفعو إٔب مقاـ ادلصدرية، فهو عُت اخلطأ، الذي 
 يؤدي إٔب االنصراؼ عن مصادر اإلسبلـ، إٔب أقواؿ الرجاؿ، وأحواذلم.

 :شبهة حول التربية المصدرية

ة حوؿ إمكانية اعتماد لقد أثار بعض العاملُت ُب احلقل اإلسبلمي، شبه
النصوص الشرعية ُب العملية الًتبوية، حيث وُوِجْهُت أكثر من مرة، بعد 
إلقاء زلاضرة أو ادلشاركة ُب مناقشة متعلقة بادلوضوع، دبا يفيد أف الناس 
ليسوا صبيًعا مؤىلُت، لفهم نصوص القرآف، والسنة حىت تعتمد أساًسا 

ة الوساطة الفكرية والروحية على السواء  للًتبية الدعوية، ومن ىػنا تأٌب ضرور 
 كمنهج أساس ُب العملية الًتبوية.
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ولذلك كاف لزاًما علينا أف نبُت طبيعة ادلنهج، ُب الًتبية ادلصدرية، من 
 خبلؿ األمور التالية:

إف الربامج الًتبوية ُب ادلنهج ادلصدري، ليست بالضرورة من انتقاء  أ()
ادلًتبُت، بل غلب أف تكوف عمبًل اجتهاديًا، يقـو بو أىل االختصاص 
الشرعي، من الدعاة، حيث يقوموف باستقراء النصوص ذات البعد الًتبوي، 
من القرآف والسنة، شلا نزؿ أو ورد ُب سياؽ تشكيل الشخصية ادلسلمة، 

بطًا وعدالة، أو قوة وأمانة. وضلن نعلم أف عملية االستقراء، واجلمع، ض
والًتكيب، للربامج عملية اجتهادية، لكنها لن تؤدي إٔب وساطة بادلعٌت 
االصطبلحي ادلذكور، ومهما اختلفت اجتهادات ادلربُت ُب تركيب الربامج 

يكوف بعد التوحيدية، فإهنا ستصب صبيًعا ُب زليط القرآف والسنة، ومهما 
ذلك من قصور ُب تشكيل شخصية ادلًتيب، ناتج عن قصور ُب تركيب 
النصوص االجتهادية، فإف قابلية الفرد لبلستدراؾ على نفسو، أو استدراؾ 
غَته عليو، تكوف كبَتة نظرًا لعدـ وقوعو ُب ارتباط وساطي يعميو عن رؤية 

ؿ كتابو، وسنة احلقائق، ويلبس عليو، إذ ىػو مرتبط أساًسا باهلل، من خبل
، ولو بصورة غَت دقيقة ووافية، ىػذا على صلى اهلل عليو وسلمرسولو 

افًتاض أف قصورًا قد شاب عملية تركيب الربنامج التوحيدي، فلم يكن 
شامبًل دلتطلبات تكوين الشخصية اإلسبلمية، بإغفالو لبعض النصوص 

أىل  الضرورية، أو ضلو ذلك. وإال فاألصل أف واضعي الربامج، من
االختصاص الشرعي، يكونوف قد بذلوا من اجلهد غاية الوسع، ُب استقراء 
ما يتضح أنو يشكل لبنة ُب ىػندسة الشخصية ادلسلمة من اآليات الكلية، 
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وجوامع الكلم النبوي. وىذا عمل ليس من اختصاص ادلًتبُت، ولكنو من 
 اختصاص ادلربُت والدعاة العلماء.

نامج توحيدي، قوامو النصوص الشرعية، كمادة إف دخوؿ ادلًتيب ُب بر  ب()
مصدرية، ٍب قراءات ُب كتب مساعدة، كمادة مرجعية، ال يعٍت أبًدا أف 
الفرد غلب أف يكوف مفسرًا أو أصولًيا، أو فقيًها، مدرًكا للمكي، وادلدين، 
، واخلصوص، وادلطلق، وادلقيد، وقواعد  وأسباب النزوؿ، والعمـو

أقيسة، وضلوىا، ال! فالربنامج التوحيدي ليس  االستدالؿ، ومناىجو، من
ىػدفو ىػو زبريج العلماء، بل زلل ىػذا ىػو اجلامعات وادلعاىد الشرعية، أما 
الربنامج، فقصده فقط زبريج األقوياء األمناء ُب رلاؿ الدعوة ليس إال، 
وعليو، فإف مدارسة نصوص الربنامج، إظلا ىػي زلاولة سَبَثُّل للمبادئ 

ة األساسية، ُب بساطتها، شلا يتعلق بتصحيح التدين، تصورًا اإلسبلمي
وشلارسة، وما يتعلق بأصوؿ وقواعد الدعوة، ومنهج تنزيل كل ذلك ُب واقع 

.  الناس اليـو

ٍب إف وظيفة ادلًتيب إزاء النصوص الشرعية، وىو يسهم ُب مدارستها، إظلا 
بالنص  ىػي الرجوع إٔب كتب التفسَت، وشروح احلديث، فيما يتعلق

ادلدروس، لبلطبلع على أقواؿ ادلفسرين والشراح، من أجل إضاءة ادلوضوع 
أواًل، ٍب عليو بعد ذلك أف يقـو بعملية تركيب للمعٌت، جامًعا، ومرجًحا من 
باب التعلم، والتدرب على اكتساب ادلفاىيم بصورة مستقلة؛ ولذلك وجب 

راجع التفسَت أال يعتمد على تفسَت واحد، أو شرح واحد، بل يعدد م
والشروح، مع العلم أنا ال نعد مثل ىػذه الكتب من أدوات الوساطة، ألهنا 
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بذاهتا خاضعة للنسق القرآين، أو احلديثي على اإلصباؿ، وقصدىا إظلا ىػو 
زلاولة ربط أعمق للقارئ بالنص الشرعي.. نعم ال ننكر حضور الذات 

الشكل السليب على النتيجة ادلفسرة، أو الشارحة ُب ادلادة ولكنها لن تؤثر ب
الًتبوية، ألف هناية ىػذه، إظلا ىػي الدوراف حوؿ النص أواًل وأخَتًا. ولذلك  
كاف التوجيو ادلقًتح، أال يقتصر على التفسَت الواحد، أو الشرح الواحد، بل 
ال بد من تعدادىا، حىت تُتاح الفرصة للمًتيب لبذؿ جهده الشخصي ُب 

، دبا يناسب حالو وزمانو.. وىذا عمل قد يبدو سبثل النص، فهًما، وتنزيبًل 
يبدأ ادلرء فرزدقًيا، لبعضهم صعًبا على ادلًتيب، ولكنا نقوؿ كما يقوؿ ادلثل: 

 .(1)وينتهي جريريًا

أضف إٔب ذلك، أف النص الشرعي، قرآنًا كاف، أو سنة ال يعطي  ج()
ظروؼ خاصة،  شبرتو، دلن ٓب يتهيأ الستقباذلا، وال يبوح بأسراره إال ُب ظل

وشروط سابقة، على ادلًتيب وادلريب مًعا أف يعمبل على توفَتىا وإعدادىا.. 
إهنا ببساطة ظروؼ وشروط التعبد.. ولذلك فإف مالك بن أنس رضبو اهلل، 

إال متوضًئا،  صلى اهلل عليو وسلمٓب يكن غللس لتدريس حديث رسوؿ اهلل 
جلسة عبادة يستشعر  وُب أحسن ثوبو! فاجللسة الًتبوية غلب أف تكوف

فيها اجلميع معاين التعبد، وال رلاؿ بعد ذلك فيها للغو احلديث وذلوه، وإظلا 
 ىػي كالصبلة، أوذلا إحراـ، وآخرىا سبلـ.

                                      

 سيأٌب تفصيل ىػذه ادلسألة قريبا حبوؿ اهلل ُب القضية الثالثة من ىػذا ادلبحث.. - 1
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وىكذا فقط، تكوف للنفوس قوة خاصة، واستعداد خاص، الستقباؿ 
بد للمحافظة على ىػذا  مفاىيم النصوص الشرعية، استقبااًل جيًدا.. وال

، ال إكثارًا، وال إثقااًل! وذلك دبراعاة (زَبَوُّاًل )ادلعٌت، من تنزيل ادلادة الًتبوية 
العدد ادلناسب من اجللسات ُب األسبوع، الذي يكفي لًتقية ادلًتبُت ُب 
مدارج الربنامج الًتبوي، دوف اإلكثار من النصوص ُب اجللسة الواحدة، 

اد، كي يعدوا للمدارسة إعداًدا، ويتهيئوا للتعبد هتيًؤا، فبل لتتاح الفرصة لؤلفر 
ؽللوا، ويسأموا، وينزلقوا إٔب اعتياد اجللسات اعتياًدا، فتنحرؼ النفوس من 
الشعور العبادي إٔب الشعور العادي، وتفقد النصوص الشرعية شبرهتا الًتبوية 

، مريب وسلمصلى اهلل عليو بالنسبة إليهم خاصة.. وإظلا كاف رسوؿ اهلل 
 األمة، يبلغ رسالتو الًتبوية على أساس منهج التخوؿ.

 صلى اهلل عليو وسلمكان النبي »قاؿ  رضي اهلل عنوفعن ابن مسعود 
، وكذلك فعل (1)«يتخولنا بالموعظة في األيام، كراىة السآمة علينا

فعن أيب وائل شقيق ابن  صلى اهلل عليو وسلمادلتخرجوف من مدرستو 
، يذكرنا في كل خميس رضي اهلل عنو كان ابن مسعود» سلمو، قاؿ:

مرة، فقال لو رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددُت أنك ذكرتنا كل يوم، 
فقال: أما إنو يمنعني من ذلك، أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم 

                                      

 يو..متفق عل - 1
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يتخولنا بها، مخافة  وسلمصلى اهلل عليو بالموعظة، كما كان رسول اهلل 
 .(1)«السآمة علينا

يكثر من النصوص ُب اللقاء الواحد،  صلى اهلل عليو وسلموٓب يكن الرسوؿ 
فالقرآف نفسو، إظلا نزؿ منجًما، وُب ذلك ما فيو، من الفوائد الًتبوية، 
والتتبع، ادلرحلي لتطور ادلستوى التديٍت للصحابة.. وللنسخ أثر كبَت ُب 

من جهة، ومن جهة  إقرار ىػذا ادلعٌت، كما حصل ُب ربرًن اخلمر مثبًل، ىػذا
، كاف إذا حدث حبديث، صلى اهلل عليو وسلمأخرى، فإف الرسوؿ الكرًن 

رضي اهلل ، فعن عروة بن الزبَت، عن عائشة أوجز، وأقل، وٓب يسرد سرًدا
أال يعجبك أبو ىـريرة، جاء يجلس إلى جانب حجرتي، »، قالت: عنها

يسمعني، وكنت أسبح فقام  صلى اهلل عليو وسلميحدث عن رسول اهلل 
صلى قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركتو لرددت عليو.. إن رسول اهلل 

 .(2)«، لم يكن يسرد الحديث كسردكماهلل عليو وسلم

، ليستعدوا استعداًدا خاًصا صلى اهلل عليو وسلموردبا ىػيأ الناس بكبلمو 
تعبدي رفيع ٍب  حىت يستقبلوا جيًدا مفاىيم ىػامة، فَتقي ادلًتبُت إٔب مقاـ

ما رواه أبو صليح العرباض بن سارية،  بعد ذلك يبث وصيتو. وذلك ضلو
موعظة بليغة،  صلى اهلل عليو وسلموعظنا رسول اهلل ، قاؿ: رضي اهلل عنو

وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول اهلل! كأنها 

                                      

 متفق عليو.. - 1
 ..2/148جامع بياف العلم،  - 2
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أوصيكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة،  » موعظة مودع، فأوصنا.. قال
وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنو من يعش منكم، فسيرى اختًلفًا  
كثيًرا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها 

 .(1)«بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل بدعة ضًللة

، للنصوص القرآنية، وكذا صلى اهلل عليو وسلمىػذا وقد كاف عرض الرسوؿ 
إٔب جانب اإلقبلؿ  -، عرًضا يطبعوصلى اهلل عليو وسلمحلديثو الشريف 

فعن التفصيل، والًتسيل، حىت يتم اإلفهاـ على أحسن صورة،  -والتخوؿ
كان إذا تكلم »: صلى اهلل عليو وسلم، أف النيب رضي اهلل عنوأنس 

كان يحدث حديثًا، لو » ، و(2)«بكلمة، أعادىا ثًلثًا، حتى تـُْفهم عنو
كان في كًلمو ترتيل أو »، وذلك أنو (3)«عده العاّد ألحصاه

كان كًلم رسول »، قالت : رضي اهلل عنهاوعن عائشة . (4)..«ترسيل
 .(5)«، كًلًما فصًًل يفهمو كل من يسمعوصلى اهلل عليو وسلماهلل 

، إظلا ىػي إذف فكل ىػذه العناصر، من زَبَوُّؿ وإجراءات تربوية تنزيلية
لصناعة احلاؿ التعبدي للجلسة، الذي يقّرب ادلتلقُت إٔب مستوى النص 

                                      

 رواه أبو داود، والًتمذي، وقاؿ حديث حسن صحيح.. - 1
 رواه البخاري.. - 2
 متفق عليو.. - 3
 ..4823، (ص ج ص)رواه أبو داود، وحسنو األلباين ُب  - 4
 ..48، (ص ج ص)رواه أبو داود، وأضبد، وابن سعد، وحسنو األلباين ُب  - 5
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الشرعي، فيحصل التفاعل، إضافة إٔب ما يبذلونو من جهد، َمْهَما تواضع، 
 الستثماره، فتكوف الفائدة الًتبوية ادلرجوة طيبة بإذف اهلل.

ٍب إف دعوة الناس إٔب الكتاب والسنة، ُب اجملاؿ الًتبوي، ليست على  د()
غَت أساس، وال نظاـ، بل ال بد من عمل صباعي منظم، ؽللك رلموعة من 

 ادلربُت، ادلؤطرين، ادلختصُت ُب الصناعة الًتبوية الدعوية.

ىؤالء ال غلوز أف ننسى دورىم ُب تنزيل العملية الًتبوية، وتذليل العقبات 
ماـ ادلًتيب، قصد سبثل أحسن للمفاىيم اإلسبلمية، من مصادرىا أ

الشرعية.. ولكن طبًعا ليس بالنهج الوساطي، إذ ىػناؾ فرؽ كبَت بُت دور 
 ادلريب، ودور الوسيط، وذلك ما نفصلو حبوؿ اهلل ُب القضية الثانية.

 ثانًيا: التربية بين المربين والوسيط
ُب إطار ادلقارنة، بُت الًتبية التوحيدية والًتبية الوساطية، ؽلكن أف نبلحظ 
شساعة الفرؽ بُت العمليتُت، من خبلؿ ادلقارنة بُت ادلسئولُت الًتبويُت ُب 

وىو ُب الًتبية الوساطية رلرد  (ُمَرب  )ىػذه وتلك. إذ ىػو ُب الًتبية التوحيدية
ريب ىػو الذي يقـو بتنمية الفرد، وإف تسمى بادلريب، ذلك أف ادل (وسيط)

وترقيتو ُب مراتب التدين، والتشكيل النبوي لشخصيتو، على أساس التجرد 
واالستقبلؿ.. فلو أردنا التمثيل ادلادي للعمليتُت، من حيث اختبلؼ ادلريب 
والوسيط، لكاف ادلريب ىػو معلمك كيفية صيد األمساؾ ُب ادلثاؿ ادلشهر: 

، (السمك، خَت ٕب من أف تعطيٍت كل يـو مسكو ألف تعلمٍت كيف أصطاد)
ولكاف الوسيط ىػو الذي يتصدؽ عليك كل يـو بسمكة! فانظر أي فرؽ 

 بينهما ! وأي فرؽ بعد ذلك بُت العمليتُت ُب احلاؿ واالستقباؿ !
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فادلريب إذف ىػو الذي يعلمك، كيف تكوف منتًجا.. والوسيط ىػو الذي 
م جاىزة من خبلؿ كتابو، أو رده، أو ينتج بداًل منك، فيعطيك ادلفاىي

حالو، فبل تكوف إال مستهلًكا.. وادلريب ىػو الذي يعلمك كيف تنمي 
قدراتك الذاتية، ومواىبك الشخصية، فتكوف بعد ذلك نسيج وحدؾ، 
وطراز شخصك، ال فرًدا من ظلط واحد، متعدٍد ُب الشكل، متحد ُب 

قـو باحلد من اجلوىر يسعى لتقمص شخصية الوسيط ألف الوسيط ي
مواىبك الشخصية، وزلاولة إلغاء قدراتك الذاتية، من خبلؿ تلقينك 
ادلفاىيم اجلاىزة، وادلقوالت ادلستهلكة ؛ فبل يًتؾ لك فرصة للتفكَت، أو 
النقد، أو ادلراجعة ؛ ألنو يقـو من خبلؿ وساطتو، بتدمَت جهاز ادلناعة 

سبلـ التاـ، لكل ما الذاتية، ُب العقل فيحدث ُب الفرد حالة من االست
 يتلقاه عنو، حقا كاف أـ باطبًل !

ويتضح الفرؽ أكثر ُب النتيجة الًتبوية لكل من ادلريب والوسيط، وذلك أف 
ادلًتيب ادلتخرج من ادلدرسة التوحيدية، يكوف موحًدا حًقا هلل عز وجل، 
تصورًا وشلارسة، حيث ٓب يكن خاضًعا قط لشخصانية ادلريب، بقدر ما كاف 

ا لتوجيهات النصوص الشرعية، فهو إذف مرتبط عقديًا باهلل عز خاضعً 
وجل، ال هبذا ادلفكر، أو هبذا الشيخ. بينما ىػالة الوسيط القوية، تتغلب 
على إرادة ادلًتيب ادلستلبة، وادلمنوعة من اإلنتاج، ادلوجهة بالقصد األوؿ إٔب 

ُب شعور ادلقصودة، أو غَت ادلقصودة،  (بقداستها)فتحل  االستهبلؾ،
خفية،  (وثنية)ادلًتيب، فإذا بو، من حيث يدري، أو ال يدري، يعاين من 

حيث يزاحم حضور الوسيط هبالتو، حضور الذات اإلذلية ُب نفسو، 
 ووجدانو ! ٍب بعد ذلك ُب شلارستو، وحركتو.
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مركز الصدارة، ))إف الوسيط على حد تعبَت الدكتور إدريس نقوري ػلتل: 
ذات تأثير ونفوذ كبيرين على الذات، وعلى  ويتمتع بسلطة قوية،

 .(1)((الموضوع في آن واحد

بينما صلد ادلريب متجرًدا من كل ذلك، إذ ما ىػو من الناحية الًتبوية إال أداة 
إجرائية بالقصد األصلي، تساعد على تنزيل العملية الًتبوية على أحسن 

﴿وإذا سألك عبادي احملذوؼ ُب قولو تعأب:  (ُقلْ )وجو، وسبثل فعل األمر 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 

صلى اهلل فلم يذكر النص الرسوؿ  (186)البقرة:  بي لعلهم يرشدون﴾
حينما تعلق األمر دبسألة تعبدية تربوية، حيث وجب الربط  عليو وسلم

ادلباشر للمًتبُت باهلل، إذ ٓب تكن ادلسألة تعليمية، يرتبط اجلواب فيها بوجود 
﴿ويسئلونك  ادلعلم الشارح، كما ُب سائر أسئلة القرآف، ضلو قولو تعأب

وضلوىا كثَت كما ىػو  (222)البقرة:  عن المحيض قل ىـو أذى﴾
 .(2)معلـو

فادلريب كما ىػو ُب اآلية األؤب، موجود بالقصد التبعي، ال بالقصد 
األصلي، ألف السياؽ يقصد باألصالة، ربط العباد برهبم ربطًا مباشرًا، وال 

، باعتباره (قل)ؽلنع ىػذا من تقدير وجود ادلريب، من خبلؿ الفعل ادلقدر 

                                      

 ..14نظرية الوساطة،  - 1
. 4. ادلائدة، 222و 220و 219و 217و 215و 189مثبل، البقرة،  - 2

 .. اْب..83. والكهف، 85. واإلسراء، 1. واألنفاؿ، 187واألعراؼ، 
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سبلمي، وقدوتو احلسنة مكونًا للمًتبُت بادلادة الشرعية أواًل، وبسلوكو اإل
بعد ذلك ثانًيا ولكن على أساس أف يكوف ىػذا القصد الثاين خادًما 
للقصد األوؿ األصلي، ال ىػادًما لو، ألنو إظلا ىػو مكمل ومتمم لقصد ربط 
العباد برهبم، وأي اضلراؼ عن ىػذا القصد يفقد ادلريب وظيفتو كمرب، 

 بدي، وسلالف لو.فيتحوؿ إٔب وسيط مزاحم للقصد األصلي التع

كل تكملة، ))ومن ىػنا قاؿ أبو إسحاؽ الشاطيب ُب قاعدتو ادلقاصدية: 
فلها من حيث ىـي تكملة، شرط وىو أن ال يعود اعتبارىا على األصل 

 .(1)((باإلبطال

كما  وؼلتلف ادلريب بعد ذلك عن الوسيط، ُب منهج االستيعاب اخلارجي،
، لكوف ادلريب يستقطبو حلركتو على أساس (2)يسميو األستاذ فتحي يكن

مبادئها، وبرارلها، ال على أساس أمسائها ورموزىا، فبل تطغى احلزبية على 
ادلبدئية، ويكوف الًتكيب األوٕب للفرد، إظلا ىػو على مدى االقتناع بادلشروع 
الكلي للحركة، ال على مدى اإلعجاب بالقائد الفبلين، أو ادلفكر الفبلين، 

 مدى االنبهار بكرامات الشيخ الفبلين أو مقاماتو.. وال على

فالربط التوحيدي، الذي يقـو بو ادلريب، ىػو ربط بادلشروع اإلسبلمي 
أساًسا، فهو ربط باهلل.. والربط الوساطي الذي يقـو بو الوسيط، ىػو ربط 
بالذات، أو الذوات الشخصانية، ادلؤسسة للتنظيم، واُلَمسََّتة لو فيكوف 

                                      

 ..2/13ادلوافقات،  - 1
 ..13االستيعاب ُب حياة الدعوة والداعية،  - 2
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ؼ الًتبوي من أوؿ الطريق، حبيث إنو بقدر ما يستطيع الفرد ادلقتدي االضلرا
بادلريب، ذبريد قصده هلل عز وجل، وإخبلص أعمالو لو وحده سبحانو، 
بقدر ما يعجز الفرد ادلقتدي بالوسيط عن فعل ذلك، إال من خبلؿ 
استحضار تلك الوسائط، اليت كانت سبب انتمائو للحركة اإلسبلمية 

وكو ُب نظامها الًتبوي، فيعمل العاملوف بعد ذلك ُب إطار ادلعنية، وسل
التوحيد، بقصد التعبد، ويقع العاملوف ُب إطار الوساطة، ُب شَرؾ قصد 
، على تعبَت القـو ! وذلك قد يكوف ىػو  احلظ، ادلرتبط باألشكاؿ والرسـو

 الشرؾ اخلفي!

يدخلو  ال إف الداخل إٔب مؤسسات العمل اإلسبلمي، عرب منهج الوساطة،
إال ألف فيو فبلنًا وفبلنًا، وتلك أؤب اآلفات الًتبوية، ادلًتتبة عن وساطة 
الوسيط، واليت تغرس ُب النفس تعصًبا حزبًيا يصعب معو، إف ٓب يستحل، 
إنشاء احلوارات، وتوحيد اجلهود، وتنسيق األعماؿ. بل ىػو داع خطَت 

إظلا يؤمنوف بأمساء  ، ألف ادلًتبُت ىػنا(األخوية)لبلنشقاقات والصدمات 
 الرموز، ال دبا يدعوف إليو أساًسا!

 ثالثًا: التربية بين التكوين والتلقين
أشرنا ُب ادلقارنة بُت ادلريب والوسيط، إٔب أف ادلًتيب، يتعلم من ادلريب طرائق 
اإلنتاج، وأنو ال يتعلم من الوسيط إال طرائق االستهبلؾ، وذلك ىػو 

، فهما معنياف (التكوين والتلقُت)طلحي ادلقصود عندنا ىػهنا، من مص
متقاببلف، ألف التكوين ىػو طبيعة العملية الًتبوية، ُب إطار التوحيد، 

 والتلقُت ىػو طبيعتها ُب إطار الوساطة.
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 -كما مثّلَنا ُب مثاؿ اصطياد السمك  -فالتكوين إذف، ىػو إعداد الفرد
ىا.. إنو زلاولة اكتشاؼ ليكوف قادرًا على سبثُّل ادلفاىيم الشرعية من مصادر 

مواىب الفرد، وطاقاتو الذاتية، لتطويرىا قصد إنتاج الشخصية اإلسبلمية 
الفعالة. أما التلقُت فهو: شحنو بادلفاىيم اجلاىزة، ادلتمثلة ُب فكر ادلفكر، 

 أو سلوؾ الشيخ..

وعليو، فإف الًتبية التوحيدية، تعمل على إنتاج العقلية القيادية، ادلنتجة ُب 
اذلا، واجلندية ادلبادرة، ادلنتجة ُب رلاذلا أيًضا، ألف طبيعة العمل رل

بالنصوص، تكسب الفرد قوة منهجية ذاتية، ودربة على العصامية.. فأقل 
شيء تكونو ُب ادلًتيب البسيط، الثقافة عندما تواجهو بالنص الشرعي، 

إذ ذبعلو وتكلفو بتفسَته، أو شرحو، ىػو أنك تنبو نفسيتو اخلاملة وتوقظها، 
ػلس أنو غلب أف يعطي ىػو أيًضا، ال أف يستهلك فحسب.. ٍب إنو يقـو 
دبراجعة ذاتية داخلية، من أجل العمل على استخداـ طاقاتو وتطويرىا، 

 وىكذا يبتدئ تكوُّف العقلية اإلنتاجية.

فكثَتة ىػي تلك الشخصيات االنطوائية، اليت تذـ نفسها، وتستهُت 
لو وجدت من يكتشفها كي  -اقع أف ذلا من الطاقةبقدراهتا الذاتية، والو 

ما يعطي الشيء الكثَت ذلذه  -يتأكد منها صاحبها أواًل، ٍب يقـو بتطويرىا
الدعوة، ولئلسبلـ عامة، فالتعامل مع النصوص الشرعية، كفيل بإيقاع الفرد 

 بذاتو أواًل.

ي القوة ولذلك فإف أوؿ ميزة يتخرج هبا ادلًتيب من الربنامج التوحيدي، ىػ
اإلرادية ادلبادرة، فهو طاقة فعالة منتجة، حيثما حل أو ارربل، ال وجود ُب 
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شخصيتو للرغبة االستهبلكية، والشعور االنتظاري.. فرب شخص توحيدي 
الًتبية، يرربل إٔب بلدة نائية، ٓب ؽلتد إليها العمل اإلسبلمي، ويتعذر 

متبوًعا جبماعة من التواصل معو، ورغم ذلك يأتيك بعد سنة، أو سنتُت، 
فيمد حركة  األقوياء األمناء، تشكل حصيلة إنتاجو الًتبوي طيلة غيابو،

اإلسبلـ برافد جديد من العاملُت، ويضيف إٔب جغرافيتها منطقة ٓب تكن ُب 
 احلسباف..

وُربَّ شخص آخر، زبرج من برنامج وساطي، يعُت ُب بلدة آىلة بالعاملُت 
عمل ما، وبعد مدة يأتيك شاكًيا باكًيا: والدعاة، ويكلف بقطاع ما، أو 

إف ادلسئولُت ٓب يتصلوا بنا، إف ادلسئولُت ٓب يهتموا بنا، إهنم ٓب يزودونا، 
إهنم.. . إهنم.. . إْب، وال يصدر اهتاًما واحًدا لنفسو !! فتحس أف الرجل 

 قد فًت فعبًل، بل كاد يتبلشى.

مل الًتبوية، الذي ترىب فالفرؽ بُت النموذجُت يرجع أساًسا إٔب طبيعة الع
عليو كل منهما، فاألوؿ كما ذكرنا رجل خضع لًتبية تكوينية، ال تلقينية، 
فتكونت فيو شخصيتو الفاعلة ادلبادرة، وعقليتو اإلنتاجية ال االستهبلكية ! 
فهو وإف رحل إٔب بلدة ليست فيها بيئة إسبلمية، فإنو أوجدىا وصنعها. 

ة تلقينية، ال تكوينية، فتلقن ما يصلح بو وأما الثاين فهو رجل خضع لًتبي
تدينو الذاٌب إٔب حُت، ال ما يصلح بو غَته، ألف العقل ادلصلح، أو اإلرادة 

 ادلنتجة ال تلقن أبًدا، ولكنها تكوف تكويًنا..

ولذلك رغم أنو عُت ُب بلدة ذات بيئة إسبلمية، فإنو ٓب يستطع القياـ 
اتصاؿ ادلسئولُت بو وتزويده،  دبهمتو ادلنوطة بو، بل إنو كاف ينتظر
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ومساعدتو، ودلا ٓب يكن ذلك، بدأ يتدىور تدينو الشخصي، والتزامو 
 الذاٌب، وىو ُب ذلك معذور، ألنو أَِلَف أف يستهلك، وٓب يألف أف ينتج،

ألف ادلنهج الذي ترىب عليو، ٓب يتح لو ذلك، فقد كانت شخصيتو مستلبة 
ء، ويطعم أفراده ادلفاىيم من لدف الوسيط، الذي كاف ينتج كل شي

 جاىزة..

ومن ىػنا ٓب يدرؾ ىػذا ادلتخرج اجلديد، أف عليو أف يفطم نفسو عن 
االستهبلؾ، وأف يشرع ُب اإلنتاج، وحىت لو أدرؾ ذلك، فإنو لن يستطيع 
ربقيق تلك اإلرادة ُب نفسو، وحىت لو أراد، فإنو لن يتمكن من اإلنتاج 

تشكيل، فيكوف عليو إعادة تربية نفسو فعبًل، ألف عقلو ٓب يشكل ذلك ال
 من جديد.

وىكذا ففرؽ بُت شخص كهذا، لو عُت ُب منطقة نائية عن نفوذ العمل 
اإلسبلمي، لردبا ضاع وتساقط، وبُت شخص يذىب إٔب ىػناؾ، وبعد عاـ 

رضي اهلل يأتيك بقبيليت أْسَلَم وغفار، سباًما كما صنع أبو ذر الغفاري 
 .(1)عنو

                                      

، (غفار)إٔب قبيلتو   عليو وسلمصلى اهللجاء إٔب مكة فأسلم، ٍب أرسلو النيب  - 1
، ٍب جاء إٔب ادلدينة بقبيلتو، صلى اهلل عليو وسلمفمكث هبا حىت ىػاجر النيب 

، غفار غفر صلى اهلل عليو وسلمفقاؿ رسوؿ اهلل ))، مسلمتُت معا. (أسلم)وجارهتا 
 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة.. ((اهلل ذلا، وأسلم سادلها اهلل
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ٍب إف الًتبية التكوينية بعد ذلك تنتج عقبًل علمًيا، وشخًصا منهجًيا يصعب 
أف تتسرب إليو اخلرافة، واألفكار الوعلية، والغيبية التواكلية، ذلك أف 
استفادة ادلفاىيم من نصوص الشرع نفسو، كعملية تكوينية، تكسب الفرد 

ردىا، وملكة منهجية ربليلية نقدية، ومقاييس علمية لقبوؿ األفكار أو 
خاصة دلعرفة ادلقاصد العامة للشرع، يرجع إليها كل ما يتلقاه من كبلـ، أو 

 يقرؤه من توجيو وزبطيط، فيدع ادلخالف، ويقبل ادلوافق.

فعقل مثل ىػذا، ىػو عقل إسبلمي مسدد، يصعب أف تتسرب إليو اخلرافة، 
ة استفهامية، أو الفهـو ادلنحرفة، ُب ىػذا االذباه أو ذاؾ، ألنو زلصن حباس

إال بعد تَػبَػُتُّ قصد  -على حد تعبَت الشاطيب -ال تدخل ُب قصد التكليف
 ، إذ ال غلوز أف يتأخر البياف عن وقت احلاجة.(1)اإلفهاـ

وأما الًتبية التلقينية، فهي بادلقابل تنتج عقبًل يفتقر إٔب أساسيات التفكَت 
يب، الذي ؽلارسو ادلنهجي، ومبادئ العقل العلمي، ذلك أف السكوف السل

ادلًتيب، إزاء الوسيط، وبرنارلو الًتبوي، ىػو ضرب من اغتياؿ العقلية 
النقدية، وتكريس لقابلية التقبل ادلطلق، واالستسبلـ التاـ، لكل ادلفاىيم 
الوساطية.. فبل قدرة دلثل ىػذا، على التمييز بُت احلق والباطل وبُت ادلفهـو 

هو أبواب مشرعة لدخوؿ التفكَت الصحيح وادلفهـو ادلدلس، ولذلك ف
اخلراُب، ومفاىيم الغيبية التواكلية، ذات الطبيعة االنتظارية، ال الغيبية 

                                      

 ..2/64ادلوافقات،  - 1
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التوكلية، اليت تبادر إٔب األخذ باألسباب الشرعية، والسنن الربانية، ُب 
 النفس واجملتمع..

وما أكثر أف تبلحظ شيوع األحاديث الضعيفة، بل وادلوضوعة بُت مثل 
 ليات، وكذا ترويج اإلشاعات ذات الطبيعة األسطورية، واألقواؿتلك العق

الغريب! ليس ألهنا عقليات غَت عادلة.. فالعادلية ليست  (الفقو)الشاذة، و
مطلًبا للربامج الًتبوية، كما أسلفنا، ولكن ألهنا عقليات غَت استفهامية، وال 

ا على ليست حكرً  (العلمية)نقدية، وال منهجية، أي ليست علمية.. و
العلماء، وادلثقفُت، بل ردبا ذبدىا لدى الفبلح البسيط، أو لدى العامل 
احملدود الثقافة؛ ألهنا طريقة ُب التصرؼ والتفكَت، قبل أف تكوف طريقة ُب 

 البحث.

وأخَتًا فإف الًتبية التكوينية، تنتج طاقات سلتلفة، باختبلؼ مواىبها الذاتية، 
الفطرية، فتستطيع بذلك سد اخلبلت، وملء وميوالهتا اجلبَّلية، ومؤىبلهتا 

الثغرات، وإشباع احلاجات، ُب إطار ادلشروع الدعوي اإلسبلمي، رغم 
اختبلفها وتعددىا، ألف العملية التكوينية، تعمل على اكتشاؼ مواىب كل 
فرد على حدة، وتوجيهو ضلو تنميتها وتطويرىا، وىذه بطبعها سلتلفة، 

عمل الًتبية التكوينية على تيسَت األفراد دلا متعددة بتعدد الناس، ولذلك ت
: صلى اهلل عليو وسلمُخلقوا لو من اختصاصات، تأسًيا بقوؿ الرسوؿ 

 .(1)«اعملوا، فكٌل ميسٌر لما خلق لو»

                                      

 متفق عليو.. - 1
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الفوارؽ النفسية،  -باعتبارىا تلقيًنا جاىزًا -لكن الًتبية التلقينية، ال تراعي
والتخصصات اجلِبلَِّية، بل تطبع الكل بطابع واحد، فتنتج ظلطًا واحًدا من 

 األفراد، كلهم نسخة واحدة، صادرة عن الوسيط.

 



تذذٌذ المصطلذات مذار  

 البذث

 )ويشتمل على ثبلثة مباحث(
 

 

 

 التىدٍذٌة للتربٍة النبىٌةالخصائص 
 

 المرادل المنهجٍة للتربٍة النبىٌة 

 

صلى تطىر المنهج التربىي النبىي بعذ وفاته  

 اهلل علٍه وسلم
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 ادلبحث األوؿ 
 اخلصائص التوحيدية للًتبية النبوية

  المبذث األول

 الخصائص التىدٍذٌة للتربٍة النبىٌة

صلى اهلل عليو ٓب يكن عبثًا أف يستمر القرآف الكرًن، يتنزؿ على الرسوؿ 
، ثبلث عشرة سنة دبكة، مؤسًسا عقيدة التوحيد، ومديرًا حركة وسلم

الدعوة كلها ُب ىػذه ادلرحلة، على زلورىا، وموجًها تربية الصحابة الكراـ 
أسيس ، يعمل على تصلى اهلل عليو وسلمعلى أساسها، فقد كاف الرسوؿ 

، (ال إلو إال اهلل)اجلماعة اإلسبلمية األؤب، استيعابًا وتربية على العقيدة 
بكل دالالهتا التصورية والسلوكية، ومن ىػنا كاف سعيو عليو الصبلة و 
السبلـ إٔب ربط ادلؤمنُت باهلل، من خبلؿ القرآف الكرًن، منهًجا تربويًا، لزمو 

قة، ليس إال استمرارًا للمنهج حىت آخر حياتو. فالعهد ادلدين ُب احلقي
التوحيدي العقدي، رغم الطابع التشريعي للسور ادلدنية.. فرغم استجابة 
القرآف حلاجيات اجملتمع اجلديد التشريعية، فإف العمق الًتبوي للخطاب 
القرآين، ٓب يتغَت من حيث ادلقاصد، رغم تغَت الوسائل، كما سنبُت حبوؿ 

 اهلل.

 المصدرية القرآنية -1
، دأب على ترسيخ االرتباط بالقرآن، صلى اهلل عليو وسلمالرسول ف

، ذلك أف ادلصدرية القرآنية، باعتبارىا (1)باعتباره، مصدرًا وحيًدا للتربية
                                      

 ..12معآب ُب الطريق،  - 1



 66 

 ادلبحث األوؿ 
 اخلصائص التوحيدية للًتبية النبوية

أىم، وأوؿ خصائص الًتبية التوحيدية، النبوية، كانت حاضرة حضورًا قويًا 
 ُب التوجيو الًتبوي النبوي، قواًل وفعبًل.

فقد وضع البخاري ترصبة لباب من أبواب كتاب االعتصاـ بالكتاب 
ال تسألوا أىل ): صلى اهلل عليو وسلموالسنة، نصها: باب قوؿ النيب 

ىػذه الًتصبة، لفظ حديث، )، ٍب قاؿ ابن حجر معلًقا: (الكتاب عن شيء
أف عمر، أتى النيب أخرجو أضبد، وابن أيب شيبة، والبزار، من حديث جابر، 

بكتاب، أصابو من بعض أىل الكتاب، فقرأه عليو،  اهلل عليو وسلم صلى
لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ال تسألوىم عن شيء، »فغضب، وقاؿ: 

فيخبروكم بحق، فتكّذبوا بو، أو باطل فتصدقوا بو، والذي نفسي بيده 
 .(1)«لو أن موسى كان حًيا ما وسعو إال أن يتبعني

ومن ىػنا توثق ارتباط الناس بالقرآف ُب العهد النبوي، ارتباطًا عّمق صلة 
القلوب برهبا، إٔب درجة أف الصحابة، رضواف اهلل عليهم، كانوا يتتبعوف 
الوحي، تتبع ادلتلهف، احلريص على الًتقي، ُب مدارج ادلعرفة باهلل، والسلوؾ 

                                      

وأورد لو  ((ورجالو موثقوف، إال أف ُب رلالد ضعًفا))ٍب قاؿ ابن حجر بعدىا:  - 1
طرقا أخرى، لكنها ضعيفة، إال موقوفا منها على ابن عباس، حسنو ٍب قاؿ عن ترصبة 

 ((ديث الصحيحواستعملو ُب الًتصبة لورود ما يشهد بصحتو من احل))البخاري: 
، مشَتًا إٔب حديث أيب ىػريرة بنفس الباب، قاؿ : كاف (13/334فتح الباري، )

أىل الكتاب يقرأوف التوراة بالعربانية، ويفسروهنا بالعربية، ألىل اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ 
ال تصدقوا أىل الكتاب وال تكذبوىم وقولوا آمنا باهلل، )): صلى اهلل عليو وسلماهلل 

 اآلية.. ((لينا، ما أنزؿ إليكموما أنزؿ إ



 67 

 ادلبحث األوؿ 
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رآف والسنة، ُب تزكية إليو سبحانو، وٓب يكونوا يلتفتوف إٔب شيء غَت الق
، الذي هناه الرسوؿ رضي اهلل عنونفوسهم، وتدينهم، فعمر بن اخلطاب 

، عن االستمداد من التوراة، ػلكي لنا قصة ارتباطو صلى اهلل عليو وسلم
بالقرآف والسنة ُب حديث لو، إذ كاف مكلًفا، وصاحًبا لو، بادلرابطة ُب ثغر 

 من ملك غساف قاؿ: من ثغور ادلدينة، ترقًبا لغزو متوقع،

صلى اهلل كان لي جار من األنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول اهلل 
وآتيو  (1)فينزل يوًما، وأنزل يوًما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره عليو وسلم

 .(2)بمثل ذلك، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا

حدود ادلدينة ادلنورة، فرغم أف الرجلُت قد كلفا دبهمة ادلرابطة بالثغر، على 
فإهنما حريصاف على تتبع أخبار القرآف والسنة، ونيل حظهما منهما، 

 فجيل الصحابة إذف، كاف جيبًل قرآنًيا حًقا.

 تعميق االتجاه التوحيدي - 2
إهنا قلوب تعيش ُب األرض، لكنها تتغذى بنور السماء مباشرة، وكاف 

ور ادلريب، الذي يبُت ُب ذلك، حض صلى اهلل عليو وسلمحضور الرسوؿ 
ويعمق ىػذا االذباه التوحيدي، ُب قلوب الصحابة الكراـ، وٓب يكن حضور 
الذي يعلق الناس بشخصو، وىذه خاصية أخرى، سبيز بو ادلنهج الًتبوي 

                                      

، السنة النبوية، كما ىػو ظاىر من تتمة احلديث ُب صحيح (بغَته)ادلقصود  - 1
 مسلم..

 متفق عليو، واللفظ دلسلم.. - 2
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إزاء القرآف، الذي ىػو   صلى اهلل عليو وسلمالنبوي؛ إذ كاف شخص الرسوؿ 
اد اهلل، ال ميزة لو إال من كبلـ ادللك الواحد الصمد، رلرد عبد من عب

حيث كونو يوحى إليو، وكونو أعبدىم لو سبحانو، وأتقاىم لو فكاف من 
الناحية الًتبوية، قدوة للناس ُب طريقهم إٔب اهلل، أعٍت من الناحية التوحيدية 

﴿ُقْل العقدية، اليت ىػي جوىر الًتبية النبوية، وُب ذلك قاؿ اهلل عز وجل: 
مِّثْـُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد َفَمن َكاَن يـَْرُجو  ِإنََّما أَنَا َبَشرٌ 

ْليَـْعَمْل َعَمًًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا﴾ )الكهف:  ِلَقاَء رَبِِّو فـَ
110). 

دائم التنبيو إٔب ىػذا ادلعٌت السامي، كما ُب  صلى اهلل عليو وسلمولقد كاف 
ال ُتْطُروني كما أطرت النصارى ابن مريم، »: صلى اهلل عليو وسلمقولو 

، وردبا وقع رغم ذلك، نوع من  (1)«فإنما أنا عبد، فقولوا عبد اهلل ورسولو
االضلراؼ عن ىػذا ادلنهج الًتبوي القوًن، نظرًا للحب الشديد الذي يكنو 

، فيتم التذكَت هبذه اخلاصية الًتبوية صلى اهلل عليو وسلملشخصو  الصحابة
ادلتميزة، فتعود ادلياه إٔب رلاريها بسرعة، وال يقع التمادي ُب تكريس 

رضي اهلل صدر من عمر بن اخلطاب،  من ذلك ما» الوساطة ادلذمومة!
)واهلل ما مات ، حيث قاؿ: صلى اهلل عليو وسلم، يـو وفاة النيب عنو

.. . وليبعثنو اهلل، فليقطعن أيدي رجال صلى اهلل عليو وسلمرسول اهلل 
) أيها الحالف على رسلك!( : رضي اهلل عنوفقاؿ أبو بكر  وأرجلهم(

                                      

 رواه البخاري.. - 1
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فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد اهلل أبو بكر، وأثٌت عليو، وقاؿ: 
يعبد اهلل،  )أال من كان يعبد محمًدا، فإن محمًدا قد مات، ومن كان

)الزمر: ﴿إنك مّيٌت وإنهم مّيُتون﴾ . وقاؿ: فإن اهلل حي ال يموت(
﴿وما محمٌد إال رسوٌل قد خلت من قبلو الرسل أفإين وقاؿ:  ،(30

لقد  . ٍب(1)«(144﴾)آؿ عمراف:مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
بصَّر أبو بكر الناَس اذلُدى، وعرفهم احلق الذي عليهم، وخرجوا بو يتلوف: 

)آؿ ﴿وما محمٌد إال رسوٌل قد خلت من قبلو الرسل.. . الشاكرين﴾ 
 .(144عمراف: 

إف ىػذه العودة السريعة، والقوية، ُب نفس الوقت، إٔب مقتضى القرآف ٓب 
للقرآف الكرًن ادلصدرية  تكن لتحصل ُب ىػذا ادلوقف الصعب، لو ٓب تكن

صلى اهلل عليو ادلطلقة ُب تكوينهم الًتبوي، ولو كانت شخصية الرسوؿ 
.. وىذا  وسلم ُب حياهتم الًتبوية، شخصية وسيط، ال شخصية مرب 

ادلعٌت، ىػو الذي رسخ ُب عقلية اجليل القرآين، واستمر بعد وفاة الرسوؿ 
 ، قاؿ:رضي اهلل عنوس، ، كما يشهد بذلك حديث أنصلى اهلل عليو وسلم

 صلى اهلل عليو وسلم، بعد وفاة رسوؿ اهلل رضي اهلل عنوقاؿ أبو بكر، 
انطلق بنا إلى أم أيمن، نزورىا كما كان رسول اهلل : رضي اهلل عنولعمر 

يزورىا.. فلما انتهيا إليها، بكت، فقاال لها: ما  صلى اهلل عليو وسلم
فقالت: ما أبكي  اهلل عليو وسلمصلى يبكيك؟ ما عند اهلل خير لرسولو 

                                      

 احلديث سلتصر من صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة.. - 1
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 صلى اهلل عليو وسلمأن ال أكون أعلم أن ما عند اهلل خيًرا لرسولو 
ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء! فهيجتهما على البكاء، 

 .(1)فجعًل يبكيان معها

فالنص داؿ بوضوح، على أف ارتباط الصحابة، إظلا كاف بالقرآف، الذي ىػو 
، إال من صلى اهلل عليو وسلم، وٓب يكن بشخص الرسوؿ ربط مباشر باهلل

حيث ىػو مبلغ عن اهلل، وُب ذلك تأكيد لتوحيدية ادلنهج النبوي من خبلؿ 
صلى اهلل اخلاصيتُت ادلذكورتُت: ادلصدرية القرآنية، واحلضور الًتبوي للرسوؿ 

، ال كوسيط. وما ذلك إال استجابة لتوجيو القرآف نفس  عليو وسلم و، كمرب 
﴿ولكن كونوا ربانيَّن بما كنتم تعلمون الكتاب وبما  حيث قاؿ عز وجل: 

 قاؿ الطربي، رضبو اهلل، ُب ىػذه اآلية: ،(79)آؿ عمراف:  كنتم تدرسون﴾

أخبر تعالى ذكره عنهم، أنهم أىل إصًلح للناس، وتربية لهم ))
.. ومن ٍب صح (2)((بتعليمهم إياىم كتاب ربهم، ودراستهم إياه وتًلوتو

أف نقوؿ: إف القرآف الكرًن، كاف ىػو الباب ادلفتوح وادلباشر الذي وجلو 
الصحابة الكراـ إٔب ملكوت اهلل، حيث ُصنعوا على عُت اهلل. إنو السبب 

الذي تعلقت بو قلوهبم، فأوصلهم إٔب مقاـ التوحيد، أو كما قاؿ  الوثيق،

                                      

 رواه مسلم.. - 1
 3/328جامع البياف،  2
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كتاب اهلل ىـو حبل »: ُب احلديث الصحيح صلى اهلل عليو وسلمالرسوؿ 
 .(1)«اهلل الممدود من السماء إلى األرض

 اعتماد منهج التكوين - 3
تقرر ُب عناصر ادلقارنة  -ىذا، وأما اخلاصية الثالثة للًتبية النبوية فهي كما

اعتماد منهج التكوين، دوف منهج التلقُت! وىو  -بُت التوحيد والوساطة
ُب الًتبية النبوية، تشهد لو األصوؿ الصحيحة الصرػلة، شهادة  أمر واضح

متواترة ادلعٌت. وذلك أنا قررنا قبُل، أف اعتماد النصوص الشرعية ُب حد 
 ذاتو، ومدارستها، كمادة تربوية، ال ينتج عنو إال التكوين.

، كما تبُت، يعتمد شيًئا غَت القرآف، صلى اهلل عليو وسلموٓب يكن الرسوؿ 
و ادلطهرة، باعتبارىا تفسَتًا لو. وكاف يوجو الصحابة إٔب اكتشاؼ وسنت

اعملوا فكٌل »قدراهتم الذاتية، ومواىبهم الفطرية، وتنميتها بالعمل قائبًل: 
، زلاربًا بذلك العقلية االستهبلكية التواكلية، ويقرُّ «ميسٌر لما ُخلق لو

خطئ، على ادلختلفُت من أصحابو، على االجتهاد، ادلصيب منهم وادل
، مربًيا إياىم (2)معلـو ُب حديث بٍت قريظة ادلشهور السواء كما ىػو

 .ومشجًعا ذلم على التزاـ العقلية االجتهادية ادلبادرة

                                      

ص ج )رواه أضبد، والًتمذي، وابن أيب شيبة، والطربي، وصححو األلباين ُب:  - 1
 ..4473، (ص
، يـو صلى اهلل عليو وسلمقاؿ النيب ))ما، قاؿ: رضي اهلل عنهعن ابن عمر،  - 2

األحزاب: ال يصلُت أحد العصر إال ُب بٍت قريظة، فأدرؾ بعضهم العصر ُب الطريق، 
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، إٔب أصحابو عن صلى اهلل عليو وسلموكثَتة ىػي ادلفاىيم اليت أوصلها 
طريق السؤاؿ أواًل، حىت إذا ُسئلوا، أََعْمُلوا ِفْكَرُىم، زلاولُت التوصل إٔب 
اإلجابة، فإما أجابوا، وإما عجزوا، ويكونوف حينئذ، قد تلقوا درًسا ُب 
ضرورة التفكَت الشخصي، واالستقبلؿ العقلي، ُب الفهم واالستنباط، ٍب 

. وظلاذج صلى اهلل عليو وسلمإجابتو يقرىم على، جواهبم، أو يصحح ذلم ب
أتدرون ما »: صلى اهلل عليو وسلمقولو  ىػذا األسلوب كثَتة جًدا، منها

، (1)«الَعَضو؟ نقُل الحديث من بعض الناس إلى بعض؛ ليفسدوا بينهم
أتدرون َمن » وقولو أيًضا: ،(2)«أتدرون ما الغيبة؟ » وقولو:

، مشَتًا إٔب (4)«ما ىـذان الكتابان؟ أتدرون»وقولو أيًضا:  ،(3)«الُمفلس؟
يا أبا  »وقولو:  ،(5)«ىل تدرون ما الكوثر؟ »ومشالو، وقولو كذلك: ؽلينو 

                                                                                      

تيهم، وقاؿ بعضهم: بل نصلي، ٓب يرد منا ذلك، فقاؿ بعضهم، ال نصلي حىت نأ
رواه الشيخاف ) ((، فلم يعنف واحد منهمصلى اهلل عليو وسلمفذكر ذلك للنيب 

 ..(واللفظ للبخاري
ص ج )رواه البخاري ُب األدب ادلفرد، والبيهقي ُب سننو، وصححو األلباين ُب  - 1

 ..85، (ص
 رواه مسلم.. - 2
 رواه مسلم.. - 3
 ..88، (ص ج ص)رواه أضبد، والًتمذي، والنسائي، وصححو األلباين ُب  - 4
 رواه مسلم.. - 5
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، إٔب غَت ذلك من األحاديث (1)«ذر! أترى أن كثرة المال ىـو الِغنى؟
 النبوية، ادلبنية على السؤاؿ واجلواب.

، كاف صلى اهلل عليو وسلموشلا يبُت تكوينية ادلنهج النبوي ُب الًتبية، أنو 
يراعي اخلصائص الذاتية لكل فرد من الصحابة، وال يسعى إٔب تربيتهم على 
ظلط واحد، وإظلا يكوهنم دبا يناسب مواىبهم، وشخصياهتم، على 

 (أي األعماؿ أفضل؟)اختبلفها، ولذلك كاف جوابو ؼلتلف كلما ُسئل: 
صلى اهلل عليو لو فيجيب مرة بقو  مراعًيا بذلك حاؿ السائل وطبيعتو،

إٔب آخر  «أفضل األعمال، اإليمان باهلل وحده، ثم الجهاد.. .» :وسلم
أفضل األعمال، الصًلة في أول »وغليب مرة أخرى بقولو:  ،(2)احلديث

أفضل األعمال أن تدخل على أخيك المؤمن »، وكذلك: «وقتها
 إْب (3)احلديث.. . «سرورًا.. .

نِعم »: فَتي فيو أىلية لصبلة الليل، فيقوؿ فيووينظر إٔب عبد اهلل بن عمر، 
 (4)«الرجل عبد اهلل، لو كان يصلي من الليل

                                      

 .. .7816، (ص ج ص)رواه النسائي، وابن حباف، وصححو األلباين ُب  - 1
، (ص ج ص)رواه أبو داود، والًتمذي، واحلاكم، وصححو األلباين ُب  - 2

1093.. 
ص )رواه ابن أيب الدنيا، والبيهقي، وابن عدي ُب الكامل، وحسنو األلباين ُب  - 3

 ..1096 (ج ص
 متفق عليو.. - 4
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 ادلبحث األوؿ 
 اخلصائص التوحيدية للًتبية النبوية

صلى وُيْسِلُم خالد بن الوليد، وىو قائد عسكري بطبعو، فيزكي فيو النيب 
، ىػذه ادلوىبة، ويوجهها إٔب خدمة احلق، وال ؽليل بو إٔب اهلل عليو وسلم

نِعَم عبُد »ن يقوؿ فيو: حلديث، ولكصبلة الليل، أو رواية ا اإلكثار من
 .(1)«اهلل، خالد بن الوليد: سيف من سيوٌف اهلل

أيتها  -إن لكل أمة أمينا، وأن أميننا»ويقوؿ ُب أيب عبيدة بن اجلراح: 
 .(2)«أبو عبيدة بن الجراح -األمة

اللهم عّلمو الحكمة، »البن عباس قائبًل:  صلى اهلل عليو وسلمويدعو 
أرحم أمتي »: صلى اهلل عليو وسلم، وقاؿ (3)«الكتاباللهّم علمو 

بأمتي، أبو بكر، وأشدىم في أمر اهلل، ُعمر، وأصدقهم حياًء، عثمان، 
وأقرؤىم لكتاب اهلل أبّي بن كعب، وأفرضهم، زيد بن ثابت، وأعلمهم 
بالحًلل والحرام، معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين ىـذه األمة، 

، إٔب غَت ذلك من األحاديث، اليت تدؿ على (4)«أبو عبيدة بن الجراح
، دبواىب أصحابو، وخصائصهم الذاتية، صلى اهلل عليو وسلموعي النيب 

ذلم، بناًء على ذلك، شلا يؤكد بعده عليو  صلى اهلل عليو وسلموعلى تربيتو 

                                      

 ..6776، (ص ج ص)رواه أضبد، والًتمذي، وصححو األلباين ُب  - 1
 رواه البخاري.. - 2
 رواه البخاري.. - 3
رواه أضبد، والًتمذي، والنسائي، وابن ماجو، وابن حباف، واحلاكم، والبيهقي  - 4

 ..895 (ص ج ص)وصححو األلباين ُب 
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ؿ ادلبحث األو   
 اخلصائص التوحيدية للًتبية النبوية

السبلـ عن الًتبية النمطية، ذات النموذج اجلاىز، وادلتكرر، عن نسخة 
صلى اهلل عليو سيط، ال غَت.. وبذلك يكوف الرسوؿ ادلريب واحدة، ىػي الو 

 مكونًا، ال ملقًنا، ومربًيا، ال وسيطًا. وسلم
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

  الثانًالمبذث 

 المرادل المنهجٍة للتربٍة النبىٌة 

عرؼ تطبيق ادلنهج التوحيدي زمن النبوة، ذبليات سلتلفة، حسب مراحل 
، فادلنهج الًتبوي النبوي صلى اهلل عليو وسلمالدعوة اإلسبلمية ُب عهده 

من حيث اجلوىر، واحد غَت متعدد، لكنو ازبذ أشكااًل سلتلفة، من حيث 
ة، واختبلؼ التنزيل، وذلك تبًعا الختبلؼ ادلرحلة ادلكية، عن ادلرحلة ادلدني

ادلرحلة ادلدنية األؤب، عن ادلرحلة ادلدنية الثانية.. إف التنوعات الًتبوية، اليت 
عرفها ادلنهج التوحيدي النبوي، عرب ىػذه ادلراحل، ما ىػي إال اختبلفات 
إجرائية، شكلية، كما سنبُت حبوؿ اهلل، أما ادلضموف فهو البعد التوحيدي، 

ىهنا من خبلؿ ىػذا ادلبحث، سنعمل بكل خصائصو ادلفصلة من قبل. و 
على توضيح وبياف االختبلفات التنزيلية للمنهج التوحيدي، حسب ادلراحل 

 الثبلث للًتبية النبوية:

 )أ( المرحلة األرقمية
سبيزت الًتبية التوحيدية ُب ادلرحلة ادلكية للدعوة اإلسبلمية، ببنائها 

ج الًتبوي، الذي سار مصطلح، نعرب بو عن ادلنه (األرقمية)األرقمي.. و
ُب تربية اجليل األوؿ من الصحابة، بدار  صلى اهلل عليو وسلمعليو الرسوؿ 

قبل اذلجرة إٔب ادلدينة ادلنورة، حيث كاف غلتمع  األرقم بن أيب األرقم،
بأصحابو، أواًل ُب الشعاب سرًا. وبعد حصوؿ مواجهات بينهم وبُت 
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

إٔب دار األرقم  يو وسلمصلى اهلل علالكفار، انتقل هبم رسوؿ اهلل 
 .(1)ادلخزومي، على الصفا

ىػي التكوين ادلقصود بو صناعة العقلية القيادية خاصة، والًتبية األرقمية: 
من خبلؿ ادلتابعة الدقيقة لكل فرد على حدة بتشكل شخصيتو، 
 تشكيبلً يقـو على منتهى صفيت القوة واألمانة، ومن ىػنا ٓب تكن األرقمية

تُعٌت بإنتاج العقلية اجلندية، إال بقدر ما ىػي طريق الكتساب العقلية 
القيادية فيما بعد. وُب ىػذا الصدد يقوؿ الدكتور أكـر ضياء العمري: 

، يربي أصحابو على عينو، صلى اهلل عليو وسلموكان الرسول ))
 ويوجههم نحو توثيق الصلة باهلل، والتقرب إليو بالعبادة.. تمهيًدا لحمل
زمام القيادة، والتوجيو في عالمهم.. . فالعشرات من المؤمنين في 
ىـذه المرحلة التاريخية، كانت أمامهم المهمات الجسيمة، في تعديل 

 (2)((مسار البشرية

كانت ىػي   -كما أسلفنا  -وادلادة الًتبوية اليت كانت معتمد اجليل األوؿ
القرآف. وللقرآف ادلكي طبيعة خاصة من الناحية الًتبوية، فهو كاف يسهم 
بشكل مباشر ُب تكوين العقلية القيادية، ويساعد على ذلك، إذ التشريع 

 ادلكي ُب الغالب، كاف كليات ابتدائية، وعزائم تكليفية.

                                      

1 -  ،  ..80الرحيق ادلختـو
 ..1/159السَتة النبوية الصحيحة،  - 2
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

 ة،وىذا كلو ظاىر لمن نظر في األحكام المكي))يقوؿ اإلماـ الشاطيب: 
مع األحكام المدنية، فإن األحكام المكية مبنية على اإلنصاف من 
النفس، وبذل المجهود في االمتثال، بالنسبة إلى حقوق اهلل أو حقوق 
اآلدميين. أما األحكام المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع، لم تكن 
فيما تقدم، من بعض المنازعات، والمشاحات، والرخص، والتخفيفات 

العقوبات، في الجزئيات ال الكليات، فإن الكليات كانت مقررة  وتقرير
 (1)((محكمة في مكة

كان المسلمون قبل الهجرة، آخذين بمقتضى التنزيل ))ٍب قاؿ: 
المكي، على ما أداىم إليو اجتهادىم، واحتياطهم، فسبقوا غاية 
السبق، حتى سموا السابقين بإطًلق. ثم ىـاجروا إلى المدينة، ولحقهم 
في ذلك السبق من شاء اهلل من األنصار، وكملت لهم بها شعب 

ذلك وقد رسخت في أصولها اإليمان، ومكارم األخًلق، وصادفوا 
أقدامهم، فكانت المتممات أسهل عليهم، فصاروا، بذلك نورًا، حتى 
نزل مدحهم، والثناء عليهم، في مواضع من كتاب اهلل ورفع رسول اهلل 

من أقدارىم، وجعلهم في الدين أئمة فكانوا ىـم  صلى اهلل عليو وسلم
 .(2)((القدوة العظمى في أىل الشريعة

                                      

 ..237ػ 4/236ادلوافقات،  - 1
 ..4/239ادلوافقات،  - 2
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

ؿ ىػذين النصُت، أف القرآف ادلكي، كاف لو أثر كبَت ُب فواضح من خبل
زبريج الطاقات القيادية من الصحابة األوائل خاصة، وذلك دلا لو من طبيعة  

 كلية، مبنية على عزائم ابتدائية.

أمر طبيعي، فكل دعوة كانت ُب مرحلة التأسيس، ال بد ذلا من  وىو
السعي إٔب تربية اخلبليا األؤب، اليت سيتؤب أفرادىا مهمة اإلنتاج 
واالستيعاب، فيما بعد؛ فيكوف التأسيس الًتبوي األوؿ بطبعو، تأسيًسا 

هبذا  صلى اهلل عليو وسلمقياديًا، بالدرجة األؤب. ووعًيا من الرسوؿ 
دؼ، كاف يتحرى ُب دعوتو أوؿ األمر، من تبدو عليو سلايل العبقرية اذل

القيادية، ورغم أف الدعوة كانت منذ انطبلقتها األؤب لكل الناس، إال أنو 
عليو الصبلة و السبلـ، كاف يسَت وفق منهج القرآف ادلكي، ُب بناء القادة 

كاف من السادة، أساًسا، سواء كاف ادلدعو من الفقراء، أو األغنياء، وسواء  
أو من األرقاء، حىت إذا أسلم الرجل، من أي شرػلة اجتماعية كاف، سعى 
 بو تربويًا، ضلو ىػذا االذباه. وشبة نصوص حديثية تشَت إٔب ىػذا ادلعٌت، كما

خياركم في الجاىلية خياركم في اإلسًلم »: صلى اهلل عليو وسلمُب قولو 
اللهم أعز اإلسًلم » لمصلى اهلل عليو وس، وقولو (1)«إذا فقهوا

                                      

 متفق عليو.. - 1



 80 

 ادلبحث الثاين 
ادلنهجية للًتبية النبويةادلراحل    

اللهم أعز اإلسًلم بأحب الرجلين إليك: بأبي »، وُب رواية: (1)«بعمر
 (2)«جهل أو بعمر

أيًضا، تبُت ىػذا ادلعٌت  صلى اهلل عليو وسلموقصة ابن أـ مكتـو مع الرسوؿ 
 صلى اهلل عليو وسلمال عكسو كما قد يبدو، ذلك أف إعراض الرسوؿ 

عنو، النشغالو بدعوة بعض عظماء قريش، ٓب يكن لتفضيل غَته عليو، كما 
صلى وكان ممن أسلم قديًما، فجعل يسأل رسول اهلل ))يقوؿ ابن كثَت: 
، أن لو كف ساعتو صلى اهلل عليو وسلم، وود النبي اهلل عليو وسلم

تلك، ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمًعا ورغبة، في ىـدايتو، 
 .(3)((جو ابن أم مكتوم فأعرض عنو، وأقبل على اآلخروعبس في و 

فنزؿ القرآف، ال ليبُت خطأ ادلنهج، ولكن ليصوب التطبيق، ذلك أف الصفة 
، متوفرة ُب الرجل ادلشرؾ، صلى اهلل عليو وسلمالقيادية، اليت ظنها الرسوؿ 

 ، واستبعدىا ُب ىػذا الرجل ادلؤمن لعماه، جعلتو يُعرض عن ابن أـ مكتـو
الذي طلب االستزادة ُب العلم، ويقبل على َمن ظن أف اإلسبلـ يتقوى 

، (3)عبس: ﴿وما يدريك لعلَو يزَّكى﴾بإسبلمو، فنبهو القرآف معاتًبا: 
تحراىا. وذلك الذي كاف فعبًل، فيصبح من النوعية اليت تبحث عنها، وت

                                      

 ..7/48حيح، فتح الباري، أخرجو احلاكم بسند ص - 1
رواه الًتمذي، وقاؿ، حسن صحيح، وصححو ابن حباف أيضا، فتح الباري  - 2
7/48.. 
 ..4/48تفسَت ابن كثَت،  - 3
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

، قاؿ ُب سياؽ مارضي اهلل عنهفقد أخرج البخاري عن الرباء بن عازب 
أوؿ من قدـ علينا مصعب بن عمَت، وابن )احلديث، عن أوائل ادلهاجرين: 
، وكانوا يقرئوف الناس ، داعية رضي اهلل عنو، فكاف رغم عاىتو (1)(أـ مكتـو

رواد الدعوة األوائل، معلًما، وقائًدا، وٓب يكن إٔب اهلل، رلاىًدا، رائًدا من 
صلى اهلل خامبًل، وال مستهلًكا، لكنو كاف منتًجا فاعبًل. ولذلك كاف النيب 

 .(2)يستخلفو أمَتًا على ادلدينة، إذا خرج غازيًا عليو وسلم

: فرأيتو رضي اهلل عنوبل لقد كاف ؼلرج بنفسو، إٔب القتاؿ أحيانًا، قاؿ أنس 
 .(3)القادسية، عليو درع، ومعو راية سوداءيـو 

، أنو كاف يقوؿ ألصحابو: ُب ادلعركة: أقيموين بُت رضي اهلل عنوويذكر عنو 
الصفُت، وضبلوين اللواء أضبلو لكم، وأحفظو، فأنا أعمى، ال أستطيع 

. وقد وجد بعد ذلك صريًعا عند انتهاء معركة القادسية، يعانق راية (4)الفرار
صلى اهلل عليو ، وىو فوؽ ذلك كلو مؤذف رسوؿ اهلل (5)يًداادلسلمُت شه

، وىكذا فقد تزكى ابن أـ رضي اهلل عنوإٔب جانب ببلؿ ابن رباح،  وسلم
 مكتـو فعبًل، واستفاد حًقا من الًتبية األرقمية األؤب، وربقق ىػدفها فيو.

                                      

، وىو (فكانا يقرئاف الناس )وُب رواية األصيلي، وكرؽلة: ))قاؿ ابن حجر:  - 1
 ..7/261، فتح الباري، ((أوجو

 ..15/25تفسَت الطربي،  - 2
 ..15/25تفسَت الطربي  - 3
 ..153صور من حياة الصحابة،  - 4
 ..154صور من حياة الصحابة،  - 5
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

ص إف ادلنهج األرقمي، ادلبٍت على نظاـ اجللسة الًتبوية، ومدارسة النصو 
يشكل  صلى اهلل عليو وسلمالقرآنية، واحلديثية، حيث كاف الرسوؿ 

شخصيات ادلًتبُت، من أصحابو األوائل، فرًدا، فرًدا، ويصنعهم على عينو.. 
. قلُت: ذلك ادلنهج، ىػو الذي خرّج قادة الدعوة اإلسبلمية األوائل. 

دلهاجرين فالعبقرية القيادية، ٓب نرىا ُب الغالب األعم، إال ُب شخصيات ا
السابقُت، فهم اخللفاء الراشدوف، وىم الفقهاء ادلعلموف، وادلستنبطوف 
اجملتهدوف، ولذلك حينما اختلف ادلهاجروف واألنصار حوؿ خبلفة الرسوؿ 

بُعْيد وفاتو، قاؿ أبو بكر الصديق، وىو يعلم ما  صلى اهلل عليو وسلم
)منا أمير، ومنكم  على قوذلم: (نحن األمراء، وأنتم الوزراء رًدا)يقوؿ: 
أنتم إخواننا في كتاب يومئذ:  رضي اهلل عنو، وكاف من خطبتو (1)أمير(

اهلل وشركاؤنا في دين اهلل، وأحب الناس إلينا، فأنتم أحق الناس بالرضا 
 (2)بقضاء اهلل، والتسليم لفضيلة إخوانكم، وأن ال تحسدوىم على خير

والقضاء، ومعظم األصوؿ ومدارس الفقو اإلسبلمي، والتفسَت، والتشريع، 
العلمية للدولة اإلسبلمية، إظلا أسسها ادلهاجروف األرقميوف خاصة، بدءًا 
باخللفاء الراشدين، كفقهاء، وقضاة رلتهدين، وانتهاًء بالشخصيات 

                                      

 ..3668صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم  - 1
 ..7/31فتح الباري،  - 2
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

أئمة، فكانوا ىـم ))األرقمية األخرى، الذين صاروا، كما قاؿ الشاطيب: 
 .(1)((القدوة العظمى في أىل الشريعة

وأما األنصار، فقد كانت ذلم اجلندية، واالتباع، ُب الغالب األعم، فهم 
أىل نصر، ومبادرة، وجهاد. وىذا ال يعٍت أف أحًدا من األنصار ٓب تنبغ 
عبقريتو إطبلقًا، وإظلا ىػناؾ قبلئل نبغوا، وصاروا قادة ُب رلاؿ ما، كمعاذ 

فيو: أعلم  وسلمصلى اهلل عليو بن جبل، فقيو األمة، الذي كاف كما قاؿ 
 ، ولذلك أرسلو معلًما، ومربًيا، وقائًدا، ألىل اليمن(2)األمة باحلبلؿ واحلراـ

والسبب ُب ذلك، يرجع إٔب ما طبق من األرقمية ُب ادلدينة ادلنورة إٔب 
جانب ادلنهج ادلنربي، كما سوؼ نوضح حبوؿ اهلل، بيد أف ادلقصود من 

الغالب، ال العمـو القطعي التاـ.. األحكاـ السالفة والبلحقة، ىػو العمـو 
ىػذا، وقد كاف ادلنهج األرقمي، يعتمد أساًسا على النص القرآين الستيعاب 

 الناس باإلسبلـ، وكذا لًتقيتهم ُب مدارج اإلؽلاف.

صلى اهلل عليو ويروي ابن ىػشاـ حوار أيب الوليد عتبة بن ربيعة، مع الرسوؿ 
حىت إذا فرغ عتبة )فقاؿ مقالتو: ، حينما جاء مفاوًضا باسم قريش، وسلم

أقد فرغت يا أبا )يستمع منو، قاؿ:  صلى اهلل عليو وسلمورسوؿ اهلل 
                                      

 ..4/239ادلوافقات،  - 1
، جزء ((وأعلمهم باحلبلؿ واحلراـ معاذ بن جبل)): صلى اهلل عليو وسلمقاؿ  - 2
ديث، رواه أضبد، والًتمذي ف والنسائي، وابن ماجو، وابن حباف، واحلاكم، ح

، والسلسلة الصحيحة، 895، (ص ج ص)والبيهقي، وصححو األلباين، ُب 
1224.. 
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﴿بسم اهلل الرحمن ، قاؿ: أفعل، فقاؿ: (فاستمع مني)قاؿ:  (الوليد ؟
ٍب مضى  (2-1)فصلت:  الرحيم: حم تنزيل من الرحمن الرحيم.. .﴾

يقرؤىا عليو، فلما مسعها منو عتبة، ، فيها، صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 
أنصت ذلا، وألقى يديو خلف ظهره، معتمًدا عليهما، يستمع منو، ٍب انتهى 

إٔب السجدة منها فسجد.. . فقاـ عتبة إٔب  صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 
أصحابو، فقاؿ بعضهم لبعض: ضللف باهلل، لقد جاءكم أبو الوليد بغَت 

جلس إليهم قالوا: ما وراءؾ يا أبا الوليد؟ قاؿ الوجو الذي ذىب بو، فلما 
ورائي أين مسعت قواًل، واهلل ما مسعت مثلو قط، واهلل ما ىػو بالشعر، وال 
بالسحر، وال بالكهانة! يا معشر قريش ! أطيعوين، واجعلوىا يب، وخلوا بُت 
ىػذا الرجل وبُت ما ىػو فيو، فاعتزلوه، فواهلل ليكونن لقولو الذي مسعت 

 .(1) نبأ عظيم ! منو،

إذف، كاف يستوعب الناس لئلسبلـ بالقرآف  صلى اهلل عليو وسلمفالرسوؿ 
أساًسا، ورغم أف أبا الوليد ٓب يسلم، إال أف تأثره بالقرآف واضح جًدا، من 

يدعو  صلى اهلل عليو وسلمخبلؿ النص ادلذكور، ولذلك فقد كاف الرسوؿ 
 إٔب اهلل، بكبلـ اهلل أساًسا.

، انبهار صبع من كفار قريش رضي اهلل عنووقد حكى عبد اهلل بن مسعود، 
ُب  -، عليهمصلى اهلل عليو وسلمبالقرآف الكرًن، حينما تبله رسوؿ اهلل 

النجم بمكة،  صلى اهلل عليو وسلمقرأ النبي  »قاؿ:  -حديث متفق عليو

                                      

 ..1/314سَتة ابن ىػشاـ،  - 1
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 :مارضي اهلل عنهعن ابن عباس ، وُب رواية «فسجد فيها وسجد من معو
.. قاؿ ابن «وسجد معو المسلمون والمشركون والجن واإلنس »

مسعود: غَت شيخ أخذ كًفا من حصى، أو تراب، فرفعو إٔب جبهتو، وقاؿ: 
 (1)يكفيٍت ىػذا، فرأيتو بعد ذلك قتل كافرًا

وقد أسلم الناس ُب ادلرحلة ادلكية، بسبب مساعهم القرآف.. قاؿ عمر بن 
مسعُت القرآف، رؽ لو قليب، فبكيت، : فلما رضي اهلل عنواخلطاب ، 

وقاؿ الطفيل بن عمرو الدَّْوسي، وقد حشا ُب .. . (2)ودخلٍت اإلسبلـ !
فأبى اهلل إال أن يسمعني بعض قولو.  » أذنيو ُكْرُسًفا، لئبل يسمع القرآف:

ثكل أمي، واهلل  قال: فسمعت كًلًما حسًنا، قال فقلت في نفسي: وا
إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يعنيني 
أن أسمع من ىـذا الرجل ما يقول؟.. . قال فعرض عليَّ رسول اهلل 

فًل واهلل ما سمعت  اإلسًلم، وتًل عليَّ القرآن، صلى اهلل عليو وسلم
 (3)«قوال قط أحسن منو، وال أمراً أعدل منو، قال: فأسلمت

ُـّ سلمة وح رضي اهلل ، أف النجاشي استقرأ جعفرًا، رضي اهلل عنهاكت أ
.. قالت: فبكى )كهيعص()فقرأ عليو صدرًا من القرآف، قالت:  عنو

                                      

 متفق عليو ف واللفظ للبخاري.. - 1
 ..1/396سَتة ابن ىػشاـ،  - 2
 1/408السايق،  3
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النجاشي، حتى اخضلت لحيتو، وبكت أساقفتو حتى َأْخَضُلوا 
 (1)مصاحَفهم، حين سمعوا ما تًل عليهم(

، دلا مسعوا بو اهلل عليو وسلمصلى وجاء وفد من نصارى احلبشة إٔب الرسوؿ 
فلما مسعوا القرآف، )كبلـ اهلل،   صلى اهلل عليو وسلمفتبل عليهم الرسوؿ 

 (2)(فاضت أعينهم من الدمع، ٍب استجابوا هلل، وآمنوا بو

، وفد اخلزرج دبكة، أوؿ مرة، صلى اهلل عليو وسلموعندما التقى رسوؿ اهلل 
بلى. فجلسوا معو، فدعاىم  قالوا: «أفًل تجلسون أكلمكم؟»قاؿ ذلم: 

إٔب اهلل عز وجل، وعرض عليهم اإلسبلـ، وتبل عليهم القرآف.. . ٍب 
، راجعُت إٔب ببلدىم، وقد صلى اهلل عليو وسلمانصرفوا عن رسوؿ اهلل 

 (3)آمنوا، وصدقوا

، يطبق نفس ادلنهج بادلدينة، رضي اهلل عنووكذلك كاف مصعب بن عمَت، 
إليها، فقد حكى ابن ىػشاـ عن  اهلل عليو وسلمصلى قبل ىػجرة الرسوؿ 

قاؿ حدثٍت عبد اهلل بن ادلغَتة بن معيقب، وعبد اهلل بن أيب  ابن إسحاؽ،
، أف أسعد بن زرارة خرج دبصعب بن  بكر بن زلمد بن عمرو ابن حـز
عمَت، يريد بو دار بٍت عبد األشهل ودار بٍت ظفر.. . وسعد بن معاذ، 

دا قومهما من بٍت عبد األشهل، وكبلعلا مشرؾ وأسيد بن حضَت يومئذ سي

                                      

 ..1/359ابن ىػشاـ،  سَتة - 1
 ..1/418سَتة ابن ىػشاـ،  - 2
 ..2/38سَتة ابن ىػشاـ،  - 3



 87 

 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

على دين قومو، فلما مسعا بو، قاؿ سعد بن معاذ ألسيد بن حضَت، ال أبا 
لك، انطلق إٔب ىػذين الرجلُت اللذين قد أتيا دارينا، لُِيسّفها ضعفاءنا، 
فازجرعلا، واهنهما عن أف يأتيا دارينا.. . فأخذ أسيد بن حضَت، حربتو، ٍب 

هما.. . فقاؿ لو مصعب: أو ذبلس، فتسمع، فإف رضيت أمرًا أقبل إلي
قبلتو، وإف كرىتو، كف عنك ما تكره ؟ قاؿ: أنصفت! ٍب ركز حربتو، 
وجلس إليهما، فكلمو مصعب باإلسبلـ، وقرأ عليو القرآف ؟ فقاال، فيما 
يذكر عنهما: واهلل لعرفنا ُب وجهو اإلسبلـ قبل أف يتكلم بو، ُب إشراقو، 

ٍب قاؿ: ما أحسن ىػذا الكبلـ، وأصبلو.. . وشهد شهادة احلق.. وتسهلو، 
. ٍب أخذ حربتو، ٍب انصرؼ إٔب سعد.. . فقاـ سعد مغضًبا.. . فأخذ 
احلربة من يده، ٍب قاؿ: واهلل ما أراؾ أغنيت شيًئا ٍب خرج إليهما.. . فقاؿ 
لو مصعب: َأَو تقعد فتسمع، فإف رضيت أمرًا، ورغبت فيو، قبلتو، وإف  
كرىتو عزلنا عنك ما تكره، قاؿ سعد: أنصفت. ٍب ركز احلربة، وجلس، 
فقرض عليو اإلسبلـ، وقرأ عليو القرآف، قاال: فعرفنا واهلل ُب وجهو اإلسبلـ، 

 .(1)قبل أف يتكلم، إلشراقو وتسهلو.. . َوَتشََّهد شهادة احلق!

دخاؿ وىكذا، نرى أف القرآف، كاف ىػو ادلادة األساس، اليت اعتمدت ُب إ
الناس إٔب اإلسبلـ، وأف ربطهم منذ اللحظة األؤب، كاف باهلل مباشرة، من 

اعتمده وحده   صلى اهلل عليو وسلمخبلؿ كتابو العزيز. ٍب إف الرسوؿ 
كمادة تربوية، للًتقي بأصحابو ُب مقامات اإلؽلاف، كما اعتمد نصوصو 

األرقمية ادلكية ُب تشكيل شخصياهتم، وبنائها، تربويًا، ُب اجللسات 
                                      

 ..45-2/43سَتة ابن ىػشاـ،  - 1
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وكانت اآليات، وقطع السور، اليت تنزؿ ُب ىػذا الزماف، آيات )العظيمة: 
قصَتة، ذات فواصل رائعة منيعة، وإيقاعات ىػادئة خبلبة، تتناسق مع ذلك 
اجلو اذلامس الرقيق، تشتمل على ربسُت تزكية النفوس، وتقبيح تلويثها 

ُت.. تسَت بادلؤمنُت ُب برغائم الدنيا.. تصف اجلنة والنار، كأهنما رؤى الع
 (1)(جو آخر، غَت الذي فيو اجملتمع البشري آنذاؾ

فكانت سور من مثل سورة الفرقاف، اليت تصف عباد الرضبن بأهنم: 
﴿الذين يمشون على األرض ىـونا وإذا خاطبهم الجاىلون قالوا 

، وربدد ذلم رلموعة من الصفات الربانية، من قياـ (63)الفرقاف:  سًلًما﴾
الليل، وخوؼ من عذاب اهلل، وتوحيد لو سبحانو، وعدـ قتل النفس اليت 
حـر اهلل إال باحلق، وإنفاؽ ُب سبيلو، وحفظ للفروج من الزىن، وترؾ شهادة 
الزور، واللغو، وضلو ذلك. كما كانت سور أخرى، تُػثَّبُت الصحابة 

نهم دبكة، مثل سورة الربوج، اليت كما قاؿ األستاذ سيد األرقميُت ُب زل
تشع حولها أضواء قوية، بعيدة المدى، وراء ))قطب، رضبو اهلل: 

التي تعبر عنها نصوصها، حتى لتكاد كل المعاني، والحقائق المباشرة، 
أن تفتح كوة على عالم مترامي  -وأحيانًا كل كلمة في اآلية -آية

 (2)((األطراف، من الحقيقة

                                      

1 -  ،  ..66الرحيق ادلختـو
 ..6/3871الظبلؿ،  - 2
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فكاف القرآف إذف، ىػو ادلادة الًتبوية لبلستيعاب الداخلي واخلارجي مًعا، 
عليو يقـو ادلنهاج النبوي الًتبوي، وسبيزت مرحلتو ادلكية بالتطبيق األرقمي، 
من حيث االصطفائية، ٍب التتبع الدقيق، وادلعاجلة اخلاصة، لكل فرد على 

الذين أرسوا قواعد الدولة حدة، قصد صناعة القادة من اجليل األوؿ، 
 اإلسبلمية بعد.

وكما كاف ذلك ساريًا ُب مكة قبل اذلجرة، كاف ساريًا أيًضا ُب ادلدينة 
ادلنورة، سواء تعلق األمر باالستيعاب اخلارجي، كما تبُت شلا سبق، أو 
االستيعاب الداخلي، والتزكية الفردية، من خبلؿ اجللسات األرقمية. وقد 

حيحو، كما أسلفنا، أف أو ؿ من قدـ ادلدينة مصعب روى البخاري ُب ص
، وكانا يقرئاف الناس القرآف.  بن عمَت وابن أـ مكتـو

صلى اهلل عليو وروى ابن ىػشاـ قاؿ: قاؿ ابن إسحاؽ: فلما انصرؼ عنو 
 وسلمصلى اهلل عليو بعث رسول اهلل » (يعٍت وفد األنصار)القـو  وسلم

رئهم القرآن، ويعلمهم اإلسًلم، معهم مصعب بن عمير.. . وأمر أن يق
 .(1)«ويفقهم في الدين، فكان يسمى مصعب بالمدينة: المقرئ

، كاف يطبق نظاـ اجللسات، دلدارسة القرآف، وىو رضي اهلل عنوفمصعب 
يشكل شخصيات قيادية من األنصار. وكاف ذلك نقبًل للمنهج األرقمي 

دبكة، ؽلارسو ُب تربيتو للناس،  صلى اهلل عليو وسلمالذي بقي رسوؿ اهلل 
صلى بيد أف ذلك ٓب يستمر على حالو طويبًل، إذ سرعاف ما ىػاجر الرسوؿ 

                                      

 ..2/42سَتة ابن ىػشاـ،  - 1
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إٔب ادلدينة، ال ليلغي ادلنهج األرقمي، ولكن ليشفعو بادلنهج  اهلل عليو وسلم
ادلنربي، الذي صار أكثر اعتماًدا من األوؿ، ُب تربية ادلسلمُت وتزكيتهم. 

ل من تعارض، حينما صلد أف شبة تطبيقات لؤلرقمية وىنا يزوؿ ما ػلص
بادلدينة ادلنورة من جهة، وأف قادة من األنصار، زبرجوا عليو، وكانوا أئمة ُب 

 رلاالت أخرى من رلاالت الدين.

بيد أف الغالب األعم، على الًتبية التوحيدية بادلدينة ادلنورة، ىػو تطبيق 
ن تسميتو بالرأي العاـ اإلسبلمي. ادلنهج ادلنربي، الذي كاف يصنع ما ؽلك

 فما ىػي خصائص ىػذا ادلنهج إذف؟

 )ب( المرحلة المنبرية
صلى اهلل عليو نسبة إٔب ادلِنرَب، وىي إشارة إٔب ما قاـ بو رسوؿ اهلل  (ادلنربية)

، من تربية للصحابة من على ادلنرب، الذي ٓب يظهر ُب حياة الدعوة وسلم
.اإلنسانية.. وخطبة اجلمعة ٓب   تشرع إال بعد اذلجرة كما ىػو معلـو

فالًتبية ادلنربية، توحيدية ُب اجلوىر، ألهنا تقـو على اعتماد النص القرآين 
، بيد أهنا ال صلى اهلل عليو وسلمأساًسا، وما يفسره ويبينو من سنة الرسوؿ 

تقـو على نظاـ اجللسة، وال تتعامل مع قـو أسلموا، فرًدا فرًدا، وانتقوا ذلذا 
مر انتقاء، وإظلا فيهم من أسلم نفاقًا، ومن أسلم خوفًا، كاألعراب. األ

 ولكن فيهم من أسلم إؽلانًا، وصدقًا.

ودبا أف اجللسة األرقمية، ال ؽلكن أف تستوعب ىػذا العدد الضخم من 
ادلسلمُت بادلدينة، من ناحية، ودبا أف ما يتطلبو اجملتمع من العقليات 

َت دبكة، وبعض األنصار شلن تربوا على يد القيادية، قد زبرج منهم الكث
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صلى اهلل مصعب بن عمَت قبيل اذلجرة، من ناحية أخرى، فقد اذبو النيب 
إٔب تشكيل الرأي العاـ الشعيب، تشكيبًل إسبلمًيا، من أجل  عليو وسلم

صلى صناعة عقلية جندية فاعلة، مبادرة، ومطيعة، فلم يعد خطابو الًتبوي 
ا إٔب كل فرد، ومقتصرًا عليو، وإظلا صار متوجًها إٔب متوجهً  اهلل عليو وسلم

)ما عمـو الناس، من خبلؿ خطبة اجلمعة وغَتىا، فكاف يريب بقولو مثبًل: 
.. . إٔب غَت ذلك من )يا أيها الناس(، و)ما بال أقوام(، أو بال قوم(

، واليت ىػي من تقنيات صلى اهلل عليو وسلمالعبارات، اليت اشتهرت عنو 
 األسلوب اخلطايب.

وبقي ادلنهج األرقمي من حظ القبلئل، الذين تبينت مبلزلهم القيادية، من 
، كانت ىػي تربية العمـو من (ادلنربية)أىل ادلدينة وغَتىم، ولكن اخلطبة أو 

أىل ادلدينة، وما حوذلا، فهي خطاب عاـ مطلق، يهدؼ إٔب تصحيح 
اخلطأ، أو إببلغ ادلفهـو الصحيح، إٔب عمـو الناس، لتصحيح السلوؾ 
االجتماعي العاـ. من ذلك، على سبيل ادلثاؿ، ما أخرجو البخاري، من 

الت إين كاتبت جاءت بريرة، فق، قالت: رضي اهلل عنهاحديث عائشة 
أىلي على تسع أواؽ، ُب كل عاـ أوقية، فأعينيٍت، فقالت عائشة: إف 
أحب أىلك أف أعدىا ذلم عدة واحدة، وأعتقك، فعلت، فيكوف والؤؾ 
ٕب. فذىبت إٔب أىلها، فأبوا ذلك عليها. فقالت: إين قد عرضت ذلك 

ى اهلل صلعليهم فأبوا، إال أف يكوف الوالء ذلم.. فسمع بذلك رسوؿ اهلل 
خذيها فأعتقيها واشترطي لهم »، فسألٍت، فأخربتو، فقاؿ: عليو وسلم

صلى اهلل قالت عائشة: فقاـ رسوؿ اهلل . «الوالء، فإن الوالء لمن أعتق
أما بعد فما بال  » ُب الناس، فحمد اهلل وأثٌت عليو، ٍب قاؿ: عليو وسلم
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كان   رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب اهلل؟ فأيما شرط
ليس في كتاب اهلل، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء اهلل أحق، 
وشرط اهلل أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدىم: أعتق يا فًلن ولي 

 (1)«الوالء؟ وإنما الوالء لمن أعتق

مارس الًتبية العامة،  صلى اهلل عليو وسلمفواضح من النص، أف الرسوؿ 
ووجو الرأي العاـ، بإطبلؽ اخلطاب، وعدـ تقييده، ومعاجلة السلوؾ 
اخلاطئ بأسلوب اخلطبة، ال بأسلوب اجللسة، ادلتتبع لكل اجلزئيات، ادلكونة 
للشخصية، كما ىػو احلاؿ ُب األسلوب األرقمي، ولكن اخلطبة إظلا ىػي 

صلى اهلل ما، قاـ رسوؿ اهلل  توجيو عاـ، كلما ظهرت ثغرة ما، أو اضلراؼ
على ادلنرب خطيًبا.. ىػكذا كانت الًتبية ادلنربية إذف، عامة  عليو وسلم

مطلقة، تقصد إٔب توجيو السلوؾ االجتماعي العاـ، وتربية اجملتمع، من 
ولذلك ٓب يكن القصد، االقتصار،  حيث ىػو كٌل، ال من حيث ىػو أفراد،

 ولكن إنتاج اجلندية ادلطيعة ادلؤمنة أيضاَ.على إنتاج القيادات، كما ذكرنا، 

، ٓب يكن ؼلطب صلى اهلل عليو وسلمكما يتضح من النص، أف الرسوؿ 
يـو اجلمعة فقط بل كلما دعت احلاجة الًتبوية لذلك، ويؤكده ما رواه 

، صلى اهلل عليو وسلمم عن أنس حينما، أكثر الناس سؤاؿ رسوؿ اهلل مسل
: كاف قـو مارضي اهلل عنه، عن ابن عباس، فيما ال ينفعهم.. وللبخاري
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استهزاء، فيقوؿ الرجل: من أيب؟  صلى اهلل عليو وسلميسألوف رسوؿ اهلل 
 ويقوؿ الرجل تضل ناقتو: أين ناقيت؟ قاؿ أنس:

خرج حيث زاغت الشمس، صلى هبم  صلى اهلل عليو وسلمإف رسوؿ اهلل 
ة، وذكر أف قبلها صبلة الظهر، فلما سلم، قاـ على ادلنرب، فذكر الساع

من أحب أن يسألني عن شيء، فليسألني عنو، » أمورًا عظاًما، ٍب قاؿ:
فواهلل ال تسألوني عن شيء، إال أخبرتكم بو، ما دمت في مقامي 

قاؿ أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء، حُت مسعوا ذلك من  (ىـذا.. 
من  عليو وسلمصلى اهلل ، وأكثر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 
فقاـ عبد اهلل بن حذافة ، فقاؿ: من أيب يا رسوؿ ، «سلوني»أف يقوؿ: 
من  صلى اهلل عليو وسلم.. فلما أكثر رسوؿ اهلل «أبوك حذافة»اهلل ؟ قاؿ 
، برؾ عمر فقاؿ: رضينا باهلل ربًا، وباإلسبلـ ديًنا، «سلوني»أف يقوؿ: 

حُت قاؿ  عليو وسلمصلى اهلل ودبحمد رسواًل.. قاؿ فسكت رسوؿ اهلل 
أْوَلى، والذي نفُس » :صلى اهلل عليو وسلمعمر ذلك، ٍب قاؿ رسوؿ اهلل 

محمد بيده، لقد ُعرضت عليَّ الجنة والنار آنًفا، في عرض الحائط، 
 .(1)«فلم أَر كاليوم في الخير والشر

ُعرضت عليَّ الجنة »وُب رواية أخرى عن أنس قاؿ: فخطب: فقاؿ: 
والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم، لضحكتم 

صلى اهلل قليًًل، ولبكيتم كثيًرا، قال فما أتى على أصحاب رسول اهلل 
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.. . (1)، يوم أشد منو! قال: غطوا رءوسهم، ولهم َخِنينعليو وسلم
 ن تـُْبَد لكم َتُسؤُْكْم﴾﴿يأيها الذين ءامنوا ال تسئلوا عن أشياء إ فنزلت:

 (2)«(101)ادلائدة: 

، كاف يعتمد على اخلطبة، صلى اهلل عليو وسلمىػكذا إذف يتبُت أف الرسوؿ 
، لتصحيح ادلفاىيم، وتربية السلوؾ  ولو ُب غَت اجلمعة، كما ُب النصِّ
اجلماعي لؤلمة، وتلك منهجية ادلرحلة ادلدنية أساًسا.. وقد كانت خطبو 

صلى اهلل نصوًصا من القرآف، ونصوًصا من حديثو  وسلم صلى اهلل عليو
قرآنًا فعن أخت عمرة بنت عبد الرضبن ، وردبا كانت أغلبها عليو وسلم

صلى اهلل من ِفيَّ رسول اهلل ﴿ق والقرآن المجيد﴾ أخذت »قالت: 
 .(3)«، يوم الجمعة، وىو يقرأ بها على المنبر، في كل جمعةعليو وسلم

 صلى اهلل عليو وسلموعن صفوان بن يعلى، عن أبيو، أنو سمع النبي  »
 .(4)«(77)الزخرؼ: ﴿ونادوا يا مالك﴾ يقرأ على المنبر: 

وردبا كانت الًتبية ادلنربية أحيانًا، عبارة عن إشارات خطابية من غَت خطبة، 
 ، ذات ومضات خالدة،صلى اهلل عليو وسلمأي كلمات من جوامعو 

يلقيها الرسوؿ عليو الصبلة و السبلـ على الناس، فتتلقاىا قلوهبم، حىت إذا 
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تفرقوا، كانت ذلا مواجد تبعث على التأمل والتفكَت، شلا ينمي التكوين 
رضي اهلل  ضلو ما رواه عبد اهلل بن عمرالًتبوي للفرد بصورة ذاتية، وذلك 

العشاء في آخر  صلى اهلل عليو وسلمصلى بنا النبي » ، قاؿ:عنو
أرأيتكم ليلتكم ىـذه فإن على رأس مائة حياتو، فلما سلم قام فقال: 

 .(1)«سنة منها، ال يبقى ممن ىـو على ظهر األرض أحد

صلى فهذه اإلشارة النبوية ادلختصرة، خطبة مصغرة جًدا، فهي كلمة ألقاىا 
معناىا عظيم ، وىو واقف، لفظها قليل، ُمَتناٍه جًدا، غَت أف اهلل عليو وسلم

ورىيب، ينبو إٔب إحدى احلقائق الكبَتة، من حقائق احلياة البشرية، ُب ىػذا 
العآب وىي حقيقة ادلوت على كل نفس، لكن األسلوب الذي عرضت بو 
أسلوب منربي خطايب، يقرهبا من الشعور تقريًا حسابًيا، حىت تكوف رأي 

ما ال تنتهي تداعياتو، العُت، فيكوف ذلا من األثر الًتبوي على السامعُت، 
 إال بانتهاء حياهتم.

ومن ىػنا كاف ارتباط األنصار، أو أبناء ادلدرسة ادلنربية، بنصوص القرآف 
والسنة، ىػو كارتباط ادلهاجرين، وذلك بسبب توحيدية ادلنهج ادلنربي، أي 

 اعتماده على النص القرآين أواًل، والنص احلديثي ثانًيا.

قال:  »، داؿ على ىػذا االرتباط، اهلل عنو رضيوحديث عمر بن اخلطاب 
صلى اهلل كان لي جار من األنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول اهلل 

، فينزل يوًما، وأنزل يوًما فيأتيني بخبر الوحي، وغيره، وآتيو عليو وسلم
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. وقد سبق بياف سياؽ ىػذا احلديث، حيث كاف الرجبلف (1)«بمثل ذلك
 نة.مرابطُْت بضاحية ادلدي

ولقد كاف القرآف متتبًعا ألحواؿ األنصار، كما كاف متتبًعا ألحواؿ ادلهاجرين 
قبل ىػجرهتم، ونزلت نصوص خاصة، تعاِب واقعهم، وتصحح ما اعوج من 

، مربًيا إياىم عرب ادلنهج صلى اهلل عليو وسلمتصرفاهتم، فيقرؤىا النيب 
، قاؿ: كنا ادلنربي غالًبا .. أخرج مسلم، من طريق أسلم بن عمراف

، فحمل رجل من ادلسلمُت  بالقسطنطينية، فخرج صف عظيم من الرـو
، حىت دخل فيهم، ٍب رجع مقببًل، فصاح الناس: سبحاف  على صف الرـو

: أيها رضي اهلل عنواهلل! ألقى بيده إٔب التهلكة! فقاؿ أبو أيوب األنصاري، 
ولو تعأب: يعٍت ق -الناس! إنكم تئولوف ىػذه اآلية على ىػذا التأويل

﴿وأنفقوا في سبيل اهلل وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اهلل 
وإظلا نزلت ىػذه اآلية فينا معشر  -(195)البقرة:  يحب المحسنين﴾

األنصار: أنّا دلا أعز اهلل دينو، وكثر ناصروه، قلنا بيننا سرًا: إف أموالنا قد 
ضاعت، فلو أف أقمنا فيها، وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزؿ اهلل ىػذه اآلية، 

 .(2)فكانت التهلكة: اإلقامة اليت أردناىا

 بوية، فارتبطوا باهلل عز وجلوىكذا زبرج األنصار من مدرسة توحيدية ن
صادقُت موقنُت، واستوعبوا مذىبية اإلسبلـ جيًدا، من خبلؿ القرآف 
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الكرًن، واحلديث النبوي الشريف، وكاف للمنرب أثره الًتبوي العظيم، ُب 
حياهتم اإلؽلانية، فكانوا جنوًدا مطيعُت، وضباة لئلسبلـ، ولرسولو الكرًن، 

طليعة القتاؿ ُب كل مكاف، وىم الذين  مبادرين إٔب خَت، فاعلُت، فهم
أشَتوا علّي أيها الناس، قبيل  :وسلمصلى اهلل عليو  حينما قاؿ الرسوؿ

 ، وعنهم أصبعُت:رضي اهلل عنومعركة بدر، قاؿ قائلهم سعد بن معاذ 

فقد آّمنا بك فّصدقناك، وشهدنا أن ما جئت بو ىـو الحق، وأعطيناك »
على ذلك عهودنا، ومواثيقنا، على السمع والطاعة لك، فامض يا 
رسول اهلل لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو 
استعرضت بنا البحر، فخضتو لخضناه معك، ما تخلف منا رجل 

غًدا.. إنا لصبر في الحرب، ُصدٌق  واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا
في اللقاء، لعل اهلل يريك منا ما تقر بو عينك َفِسْر بنا على بركة 

 بذلك، وبشرىم بالنصر. صلى اهلل عليو وسلمُفسَّر النيب  (1)«اهلل

صلى اهلل عليو وىم الذين استشهدوا تواترًا ُب معركة أحد، بُت يدي الرسوؿ 
اتفقت جل الروايات على أن ))ادلباركفوري: ، قاؿ صفي الرضبن وسلم

قتلى المسلمين كانوا سبعين، وكانت األغلبية الساحقة من األنصار، 
فقد قُتل منهم خمسة وستون رجًًل.. . وأما شهداء المهاجرين فكانوا 

 (2)((أربعة فقط

                                      

، 2/359السَتة النبوية الصحيحة،  - 1  ..189، والرحيق ادلختـو
،  والرحيق - 2  ..258-257ادلختـو
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من إخبلصهم، وجنديتهم ادلتيقظة  صلى اهلل عليو وسلموِلَما يعلمو النيب 
وردبا أيًضا دلا يعلمو من تبعية أغلبهم للمهاجرين، من الناحية  الفاعلة،

القيادية، والسياسية العامة، فقد أوصى هبم خاصة، وذلك ُب مرضو الذي 
، إذ خرج عاصًبا رأسو، حىت جلس على صلى اهلل عليو وسلممات فيو 

أيها الناس.. إن الناس »: صلى اهلل عليو وسلم ادلنرب، فكاف شلا قاؿ
يكثرون، وتقل األنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي 
منكم أمًرا يضر فيو أحًدا، أو ينفعو، فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن 

 .(1)«مسيئهم

وقد  ،(2)أوصيكم باألنصار، فإنهم َكِرشي َوعْيبتي»وُب رواية أخرى: 
قضوا الذي عليهم، َوبِقَي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا 

 .(3)«عن مسيئهم

وىكذا كاف للًتبية ادلنربية التوحيدية، أثرىا التارؼلي ُب زبريج أعظم جندية 
، صلى اهلل عليو وسلمإسبلمية ُب التاريخ، جاىدت ربت لواء رسوؿ اهلل 

لراشدين، ُب حروب الردة والقادسية ُب كل الغزوات، وربت ألوية اخللفاء ا
وغَتىا، وبقوا على حاذلم حىت فيما بعد، إٔب أف انقرض جيلهم، رضواف 

 اهلل عليهم.
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ؼلرج جنديًا عاديًا، ُب آخر  رضي اهلل عنوفهذا أبو أيوب األنصاري، 
حياتو، على جبللة قدره، ُب جيش قائده يزيد بن معاوية، دلا خرج 

ُب ادلعركة، ويطلب من  رضي اهلل عنوية فيصاب ادلسلموف لفتح القسطنطين
ادلسلمُت إذا مات أف ػلملوا جثتو على فرسو، ويغوصوا بو ما استطاعوا ُب 

رضي اهلل أرض العدو، حىت إذا أوغلوا جيًدا، دفنوه ىػناؾ.. وما زاؿ قربه 
 (1)ُب استامبوؿ شاىًدا إٔب اليـو عنو

 )ج( المرحلة العلمية
، ومنها قولو تعأب: (2)نزؿ من القرآف، سورة التوبةكاف من بُت آخر ما 

﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائِفة 
 ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾

وذلك أف ادلنهج الًتبوي التوحيدي، صار يكتسي وجًها  (122)التوبة:
، حيث حصل صلى اهلل عليو وسلمُب أواخر حياة الرسوؿ علمًيا وتعليمًيا، 

 تراكم من ناحيتُت:

ما  ناحية النصوص القرآنية واحلديثية، فقد مضى على عمر الدعوة األولى:
يربو على العشرين عاًما، شلا غلعل تنزيل النصوص على الواقع، يزداد عمًقا، 

القرآف، والناسخ وادلنسوخ، وػلتاج بصرة واجتهاًدا، فهناؾ ادلكي وادلدين من 
 من القرآف والسنة مًعا، والتفصيبلت السنية، ادلبينة جملمبلت القرآف.. إْب.

                                      

 .. 407، صلى اهلل عليو وسلمرجاؿ حوؿ الرسوؿ  -1
 .. 70مباحث ُب علـو القرآف للقطاف،  -2
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ناحية األفواج اذلائلة، واألعداد الكبَتة، اليت دخلت اإلسبلـ بعد  والثانية:
فتح مكة، شلا غلعل االستيعاب الًتبوي ذلا صبيًعا، بادلنهج األرقمي أو 

 كن سباًما.ادلنربي فقط، غَت شل

 (1)كانت العرب تـََلوَّمُ » ، قاؿ:رضي اهلل عنو فعن عمرو بن سلمة،
بإسًلمهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومو، فإنو إن ظهر عليهم، فهو نبي 

 .(2)«صادق.. فلما كانت وقعة أىل الفتح، بادر كل قوم بإسًلمهم

ىذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة ))وقاؿ ادلباركفوري معلًقا: 
في تطوير الظروف، وتعزيز اإلسًلم، وتعيين الموقف للعرب، 
واستسًلمهم لإلسًلم، وتأكد ذلك، أي تأكد بعد غزوة تبوك، ولذلك 

 -التاسع والعاشر -نرى الوفود تقصد المدينة تترى في ىـذين العامين
ن الجيش اإلسًلمي، ونرى الناس يدخلون في دين اهلل أفواًجا، حتى إ

في غزوة الفتح إذا ىـو يزخر في  الذي كان قوامو عشرة آالف مقاتل
ثًلثين ألف مقاتل في غزوة تبوك، قبل أن يمضي على فتح مكة عام  

مائة ألف  -كامل.. ثم نرى في حجة الوداع، بحًرا من رجال اإلسًلم
ل اهلل يموج حول رسو  -من الناس، أو مائة وأربعة وأربعون ألًفا منهم

                                      

، مكث، وانتظر، سلتار الصحاح، مادة  -1 ، يتلـو  .. (لـو)تلـو
 اري.. رواه البخ -2
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، بالتلبية، والتكبير، والتسبيح، والتحميد، تدوي صلى اهلل عليو وسلم
 .(1)((لو اآلفاق، وترتج لو األرجاء

فكاف ال بد إذف من التفكَت ُب الشكل التنزيلي للمنهج التوحيدي، 
فالنصوص ىػي النصوص، قرأنًا كانت أو سنة، لكن أغلب الناس بعد 

قاصدىا الشرعية، ُب اجللسات األرقمية، الفتح، ٓب تتح لو الفرصة لفهم م
 أو اللقاءات ادلنربية، فشرع نًصا وفقًها.

يفعل ذلك قبل الفتح طبًعا، لكن معظمو  صلى اهلل عليو وسلموقد كاف 
، فكاف يرسل مع كل وفد من صلى اهلل عليو وسلمإظلا كاف بعد آخر حياتو 

قبائل العرب، رجبًل الوفود، اليت جاءت تعلن إسبلمها، بعد الفتح، من 
يقرئهم القرآف، ويعلمهم فقهو من السنة النبوية. وقد أربت الوفود على 

، وردبا أمََّر على الوفد رجبًل منهم، على أساس أف يكوف (2)السبعُت وفًدا
، كما أمََّر صلى اهلل عليو وسلمأقرأىم لكتاب اهلل، وأعلمهم بسنة رسولو 

ألنو كان أحرصهم )) ثقيف، ليعلمهمعثماف بن أيب العاص الثقفي ، على 
، وجعل على بٍت (3)((على التفقو في اإلسًلم، وتعلم الدين والقرآن

، قاؿ ابن ىػشاـ:  ليفقههم في الدين، ))احلارث بن كعب، عمرو بن حـز

                                      

1 -  :  .408الرحيق ادلختـو
 ..408الرحيق ادلختـو  - 2
3 -  :  .412الرحيق ادلختـو
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، وأرسل أبا عبيدة بن اجلراح، مع (1)((ويعلمهم السنة، ومعالم اإلسًلم
. كما أرسل معاذ بن جبل، وأبا موسى األشعري إٔب اليمن ،  (2)وفد صلراف

يسرا وال تعسرا، وبشرا وال »كبًل منهما إٔب منطقة، ٍب قاؿ ذلما: 
جعل ادلسئولية التعليمية ُب عنق كل  صلى اهلل عليو وسلم، ٍب إنو (3)«تنفرا

 متعلم من الصحابة، بل كل من تعلم، ولو آية.

الدعوة اإلسبلمية، صارت الًتبية فيها تقـو أساًسا إف ىػذه ادلرحلة من حياة 
على تبليغ نصوص اإلسبلـ: القرآف أواًل، ٍب ما يقـو مقاـ فهمو وبيانو، 

 -علًما وتعلًما -وىو احلديث النبوي الشريف، فتكوف مدارسة الناس لذلك
ىػي الًتبية، وكاف الناس إذا علموا شيًئا، علموا بو، وصارت عملية نقل 

ين، وتربية الناس عليها، وتكوينهم على مبادئها، ُتَسمَّى نصوص الد
، وصار دلصطلح العلم ُب ىػذه ادلرحلة رواج كبَت، أكثر شلا مضى.. (علًما)

. وكانت داللتو تنحصر ُب معرفة النصوص الشرعية، وما يستنبط منها، 
م، مسنًدا إٔب رضي اهلل عنهوصار الناس يسموف كل ما نقل عن الصحابة 

 علًما. صلى اهلل عليو وسلماهلل رسوؿ 

وبقي ىػذا االصطبلح ساريًا هبذا ادلعٌت إٔب مرحلة التابعُت، وأتباعهم، فعن 
بقية بن الوليد قاؿ: قاؿ ٕب األوزاعي: يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب 

                                      

 ..4/594السَتة،  - 1
 البخاري، كتاب فضائل الصحابة.. - 2
 رواه البخاري ُب ادلغازي.. - 3
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صلى اهلل عليو ، وما ٓب غلئ عن أصحاب زلمد صلى اهلل عليو وسلمزلمد 
 (1)فليس بعلم وسلم

 صلى اهلل عليو وسلميكن العلم هبذا ادلعٌت ُب أواخر حياة الرسوؿ  وٓب
يقصد بو شيًئا غَت العمل. فهو لذلك إذف، تربية. ٍب إنو إظلا يقـو على 
مدارسة النصوص الشرعية، وفقهها، كما قلنا، وىو لذلك مرة أخرى 

 توحيد، أو تربية توحيدية.

بية تأخذ شكلها اجلديد، ، يرى الًت صلى اهلل عليو وسلموقد كاف الرسوؿ 
إٔب احلث على ذلك،  صلى اهلل عليو وسلمأي تبليغ العلم وتعلمو، فسعى 

وإحاطتو دبجموعة من الضوابط والتوجيهات، حىت ال يزيغ القالب العلمي 
عن قصده الًتبوي احملض، ومضمونو التوحيدي األصيل، فيعطي األولوية ُب 

: صلى اهلل عليو وسلمفيقوؿ  ذلك لكتاب اهلل عز وجل، حفظًا وفقًها،
صلى اهلل عليو ثم يقول عن سنتو  (2)«خيركم من تعّلم القرآن َوعلَّمو»

نضَّر اهلُل عبًدا سمع مقالتي فوعاىا، ثم بلغها، عني فرب »: وسلم
 (3)«حامل فقو غير فقيو، ورب حامل فقو إلى من ىـو أفقو منو

واحلديث ىػذا، يشَت إٔب أف العلم ال يقتصر على نقل النصوص فقط، 
ولكن يتعداه إٔب فقهها، وفهمها، فينحصر العلم وقتذاؾ إذف ُب القرآف 

                                      

 ..2/39جامع بياف العلم،  - 1
 رواه البخاري.. - 2
 .6765، (ص ج ص)رواه أضبد، وابن ماجو، وصححو األلباين ُب  - 3
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والسنة والفقو منهما، دوف الرأي احملض، وذلك صلب الًتبية التوحيدية، من 
 حيث ادلصدرية الشرعية.

أعلية العمل بالعلم وضرورتو ، يؤكد صلى اهلل عليو وسلمٍب مضى الرسوؿ 
بالنسبة للعآب، وادلتعلم، على السواء، حىت ػلافظ العلم على مغزاه الًتبوي، 

مثل العالم » ُب العلم: صلى اهلل عليو وسلم فيقوؿ الذي نشأ من أجلو،
الذي يُعلَّم الناس الخير، وينسى نفسو كمثل السراج يضئ للناس، 

سلوا اهلل علًما نافًعا، وتعوذوا » ادلتعلم:ويقوؿ عن ، (1)«ويحرق نفسو
وقال: من تعلم علًما مما يُبتغى بو وجو »، (2)«باهلل من علم ال ينفع

اهلل، ال يتعلمو إال ليصيب بو عوًضا من الدنيا لم يجد َعْرف الجنة يوم 
 (3)«القيامة

 من تعلم العلم ليباىي بو العلماء، أو يماري»وقاؿ عن ىػؤالء وأولئك: 
، وكاف (4)«بو السفهاء، أو يصرف بو وجوه الناس إليو، أدخلو اهلل جهنم

ىػذا التحذير النبوي إظلا ىػو توجيو، حىت يبقى العلم ُب الناس، قائًما على 

                                      

 ..5831، (ص ج ص)رواه الطرباين، والضياء، وصححو األلباين ُب  - 1
 ..3635، (ص ج ص)رواه ابن ماجو، وابن حباف وحسنو األلباين ُب  - 2
ص ج ص )رواه أضبد، وأبو داود، وابن ماجو، واحلاكم، وصححو األلباين ُب  - 3
) ،6159.. 
 ..6158، (ص ج ص)رواه ابن ماجو، وصححو األلباين ُب  - 4
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: صلى اهلل عليو وسلمدوره الًتبوي أساًسا. وىذا ىو ادلصرح بو ُب قولو 
 (1)«العاملمن عّلم علًما، فلو أجر من عمل بو، ال ينقص من أجر »

وأَبُت منو، ما رواه ُجَبَت بن نُػَفَت، عن عوؼ بن مالك األشجعي، إف 
ىـذا أوان » نظر إٔب السماء يوًما فقاؿ:: صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 

فقال لو رجل من األنصار، يقال لو زياد بن لبيد: يا رسول يُرفع العلم، 
صلى  فقال لو رسول اهللاهلل ! يرفع العلم وقد أثبت، ووعتو القلوب؟ 

ثم ذكر : إن كنت ألحسبك من أفقو أىل المدينة، اهلل عليو وسلم
ضًللة اليهود والنصارى، على ما في أيديهم من كتاب اهلل.. قال جبير 
فلقيت شداد بن أوس، فحدثتو بحديث عوف، فقال: صدق عوف، 
أال أخبرك بأقل ذلك يرفع؟ قلت: بلى، قال الخشوع: حتى ال ترى 

 .(2)«شًعاخا

صلى اهلل فهذا ادلضموف الًتبوي للعلم، ىػو الذي كاف ػلث عليو الرسوؿ 
صلى اهلل عليو ، عند انطبلؽ احلركة العلمية ُب آخر حياتو عليو وسلم

، وانتداب الصاحبة لذلك، وإرساذلم إٔب جهات سلتلفة من اجلزيرة وسلم
 ُب كل مكاف. العربية ليتم االستيعاب الًتبوي الشامل، لكل ادلسلمُت،

                                      

 ..6396، (ص ج ص)رواه ابن ماجو، وصححو األلباين ُب  - 1
أخرجو اخلطيب البغدادي ُب اقتضاء العلم والعمل، انظر هتذيبو أليب عبد  - 2

، ونص احلديث النبوي، رواه أضبد الًتمذي، وابن ماجو، 20الرضبن زلمود، ص
 ..6990، (ص ج ص)واحلاكم، وصححو األلباين ُب 
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بيد أف طبيعة ادلنهج العلمي، أو التعليمي، كأسلوب من أساليب الًتبية 
التوحيدية، كانت ىػي العمل على تعميق التدين، ُب أفراد اجملتمع، فهًما، 
وتنزيبًل. وؼلتلف تطبيق ذلك من صحايب آلخر، فمنهم من جعل العلم 

على منهج اجللسات، مضمونًا ُب إطار أرقمي، وىم الصحابة الذين ساروا 
بقواعدىا الًتبوية، وىم يعلموف الناس.. ومنهم من بلغ العلم ُب إطار 

، عابر، ال ىػو بذا وال ىػو (ربديثي)منربي، ومنهم من علمو ُب إطار 
بذاؾ، ولكن القصد منو كاف رلرد التبليغ. ولذلك زبرج من أجياؿ التابعُت، 

وادلسلموف العاديوف، وكلهم من مادة العلماء القياديوف، واجلنود العاملوف، 
 تربوية واحدة، ىػي العلم بالكتاب والسنة، وما ينبٍت عليهما.

يرى الًتبية التوحيدية، قد أخذت  صلى اهلل عليو وسلموكاف الرسوؿ 
، فجعل يؤكد صلى اهلل عليو وسلمتكتسي طابًعا تعليمًيا ُب آخر عهده 

وإقباؿ صبهور األمة على التعلم،  ضرورة إقباؿ علماء الصحابة على التعليم،
من ُسئل عن »موجًها بُت ترغيب وترىيب. فيقوؿ ُب شأف العلماء ادلربُت: 

عّلموا »: ، ويقوؿ(1)«علم فكتمو، ألجمو اهلل يوم القيامة بلجام من نار
ويسروا، وال تعسروا، وبشروا، وال تنفروا، فإذا غضب أحدكم 

حة على ضرورة إعطاء البعد ، وىذا حديث فيو داللة واض(2)«فليسكت
ضبل  صلى اهلل عليو وسلمالًتبوي للمسألة العلمية والتعليمية، ولذلك فإنو 

                                      

 ..6284، (ص ج ص)رواه أضبد، واألربعة واحلاكم، وصححو األلباين  - 1
، (ص ج ص)د، والبخاري ُب األدب ادلفرد، وصححو األلباين رواه أضب - 2

4027.. 
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علماء الصحابة ومن بعدىم مسئولية الًتبية بالتعليم، وىذا بُتٌِّ شلا سبق من 
مثل الذي »: صلى اهلل عليو وسلمنصوص، كما يتبُت أيضَا من قولو 

 .(1)«كمثل الذي يكنز، فًل ينفق منويتعلم العلم ثم ال يحدث بو  

ليبلغ الشاىد الغائب، فإن الشاىد عسى »وقاؿ ُب خطبة حجة الوداع: 
 .(2)«أن يبلِّغ من ىـو أوعى منو

على ترغيب صبهور األمة ُب طلب العلم  صلى اهلل عليو وسلمكما عمل 
َمْن جاء مسجدي ىـذا، »ادلفيد، للعمل، أي الذي لو شبرة تربوية، فقاؿ: 

لم يأتو إال لخير يتعلمو، أو يعلمو، فهو في منزلة المجاىد في سبيل 
 .(3)«اهلل، ومن جاء لغير ذلك، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره

، (4)«من يرد اهلل بو خيًرا يفقهو في الدين»: صلى اهلل عليو وسلموقاؿ 
ما اجتمع قوم في بيت من »وقاؿ ُب االجتماع على مدارسة القرآف: 

بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونو فيما بينهم، إال نزلت عليهم 
السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم المًلئكة وذكرىم اهلل فيمن 

 (5)«عنده

                                      

 ..5835، (ص ج ص)رواه الطرباين، والضياء، وصححو األلباين ُب  - 1
 متفق عليو.. - 2
 ..6184، (ص ج ص)رواه ابن ماجو، واحلاكم، وصححو األلباين  - 3
 متفق عليو.. - 4
 رواه مسلم.. - 5
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من ٓب غلد مسجًدا أو مكانًا قريًبا، فيو علم أو  صلى اهلل عليو وسلموشجع 
ا دبوطنو،

ً
: صلى اهلل عليو وسلمُب طلب العلم، فقاؿ أف يرحل  ٓب غلد عادل

من سلك طريًقا، يبتغي فيو علًما، سهل اهلل لو بو طريًقا إلى الجنة، »
صلى اهلل عليو ، إشارة منو (1)«ومن أبطأ بو عملو، لم يسرع بو نسبو

، وللحديث تتمة ُب رواية  إٔب أف العلم ىػو الطريق الصحيح للعمل  وسلم
 يها:ف أخرى صحيحة،

وإن المًلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.. وإن »
العالم ليستغفر لو من في السماوات ومن في األرض، والحيتان في 
جوف الماء.. وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب.. وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء لم يـَُورِثُوا 

 .(2)«ا وال درىًما، وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافردينارً 

ىكذا تتضافر النصوص، لتجعل من العلم، تعليًما وتعلًما، قضية أساسية 
ُب ادلنهجية اإلسبلمية صبلة، ألنو السبيل األضبط الستمرارية التدين 
 السليم، ُب الفكر والتصور، وُب العمل والسلوؾ. وتفرؽ الصحابة ُب كل

اذباه حاملُت الدعوة إٔب الناس، مربُت إياىم على دين اهلل، فكانت بداية 
، كما رأينا، واتسع صلى اهلل عليو وسلمذلك ُب آخر عهد رسوؿ اهلل 

                                      

 رواه مسلم.. - 1
 ..4213، (ص ج ص)رواه أضبد، واألربعة، وابن حباف وصححو األلباين  - 2
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

ليشمل األمر عدًدا أكثر من الصحابة ادلربُت، ومناطق أخرى من ببلد 
 ادلسلمُت، وذلك ُب عهد اخللفاء الراشدين..

ة، اليت مارسها الصحابة ُب األمصار، ىػي النواة اليت فكانت الًتبية العلمي
تطورت عنها العلـو الشرعية، فيما بعد، كعلم التفسَت، وعلم احلديث 

 والفقو .. . إْب

، علم أف رجااًل من أمتو، سينصرفوف عن صلى اهلل عليو وسلمكأظلا الرسوؿ 
والزىد، فبُت  العلم إٔب العبادة، دبعناىا الضيق، أي الذكر والصبلة والصياـ

عليو الصبلة و السبلـ، أف العلم ىػو صلب العبادة وأنو الصفة اليت ورَّثها 
األنبياء للعلماء، كما تبُت من احلديث السابق. ففضل العآب على العابد، 
هبذا ادلعٌت، كما رأيت، كما فضل البدر على سائر الكواكب، وندب َمن 

ف فضلو خَت من فضل التعبد، وجد فراًغا أف يبادر إٔب العلم النافع أل
بادلعٌت ادلذكور، إذ العلم عبادة متعدية باخلَت إٔب الناس، والتعبد عبادة الزمة 

فضل العالم على العابد،  »: صلى اهلل عليو وسلملصاحبها فقط، فقاؿ 
كفضلي على أدناكم، إن اهلل عز وجل، ومًلئكتو وأىل السموات 

الحوت، ليصلون على ُمعلِّم واألرض، حتى النملة في جحرىا، وحتى 
 .(1)«الناس الخير

، كما رأيت، صلى اهلل عليو وسلمولذلك كاف العلم شرط اإلمارة ُب عهده 
قال » وبقي شرطها فيما بعد، وشرط كل عمل تربوي ودعوي كيفما كاف،

                                      

 ..4213، (ص ج ص)رواه الًتمذي، وصححو األلباين ُب  - 1
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 ادلبحث الثاين 
ادلراحل ادلنهجية للًتبية النبوية   

: إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا، ينتزعو من الناس، صلى اهلل عليو وسلم
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يـُْبِق عالًما، اتخذ الناس 

، وكما قد (1)«جهااًل فُسئلوا فأفتوا بغير علم، فضّلوا وأضلوا رؤوساً 
تكوف الفتوى فقهية، فقد تكوف تنفيذية، أو تربوية أو توجيهية، ُب ىػذا 

 اجملاؿ الدعوي، أو ذاؾ وكل ذلك فتوى ربتاج إٔب علم بالكتاب والسنة.

حياتو الدعوية، احلافلة بالعمل  صلى اهلل عليو وسلموىكذا ختم الرسوؿ 
الًتبوي، ىػو يوصي العلماء ادلربُت من صحابتو، الذين ضبلوا الرسالة 

َت باخلَت، باحللم والتيسَت، والتبش صلى اهلل عليو وسلمالًتبوية، من بعده 
إن اهلل لم »: صلى اهلل عليو وسلموقاؿ فيما كاف يقوؿ ُب ىػذا اجملاؿ 

، وكاف ادلنهج (2)«يبعثني معنًتا وال متعنًتا، ولكن بعثني معلًما، ميسًرا
الًتبوي النبوي توحيديًا، ُب كل مراحلو الثبلث، فلم يتعد مصدريتو، أي  

كاف ىػو الينبوع الصاُب، الذي كتاب اهلل عز وجل، وبيانو النبوي.. فالقرآف  
ٓب َيُشْبو توجيو فلسفي، وال قصص إسرائيلي، وال ِحَكم ىػندية، أو إغريقية، 

، وعليو رىّب أصحابو، سواء كاف صلى اهلل عليو وسلمبو تّرىب الرسوؿ 
مؤسًسا للنخبة األؤب بدار األرقم، أو صانًعا للجندية األنصارية دبنرب 

صلى اؽ، فقو الدين والتدين، عرب رسلو وتبلمذتو، ادلدنية، أو معلًما لآلف
 .اهلل عليو وسلم

                                      

 متفق عليو.. - 1
 رواه مسلم.. - 2
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

 المبذث الثالث

تطىر المنهج التربىي النبىي بعذ 

 صلى اهلل علٍه وسلموفاته 

صلى اهلل عليو لقد اضطلع الصحابة، رضواف اهلل عليهم، بعد وفاة النيب 
، بادلسئولية الًتبوية، اليت كلفهم هبا ُب حياتو عليو الصبلة و السبلـ، وسلم

واستمروا ُب تنزيل ادلضموف التوحيدي للًتبية ُب اإلطار التعليمي على 
العمـو مع مراعاة األىداؼ والوسائل األرقمية وادلنربية، ىػنا أو ىػناؾ فهم 

صوص، وللصاّب أئمة األمصار وخطباء ادلساجد، وادلربوف للعمـو واخل
أدركنا الصدر األول، يعلمون )): والطاّب قاؿ احلسن البصري التابعي

صغيرنا وكبيرنا، برنا وفاجرنا، وصالحنا وطالحنا، ونحن نريد أن نؤديو  
 .(1)((كذلك

فهو إذف منهج تعليمي عاـ، يبد أنا صلد بعضهم ؼلص بعض الشباب، من 
فضبلء التابعُت، بًتبية أرقمية خاصة، فقد سبق عن أيب وائل شقيق ابن 

، يذكرنا في كل خميس مرة رضي اهلل عنوكان ابن مسعود »سلمة، قاؿ: 
فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال: أما 

يمنعني من ذلك، أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة،   إنو

                                      

 ..4/101التاريخ الكبَت للبخاري،  - 1
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 ادلبحث الثالث
عليو وسلم تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل  

يتخولنا بها مخافة السآمة  صلى اهلل عليو وسلمكما كان رسول اهلل 
 (1)«علينا

وىذه طريقة أرقمية، تعتمد التكوين ادلتدرج، عرب اجللسة ادلنحصرة وقًتا 
لًتبوي، وقد استمر ادلنهج ا    وعدًدا، لتخريج الطاقات القيادية خاصة

دبضموف التوحيد، سواء بالصورة األرقمية، أو ادلنربية، أو التعليمية، زىاء 
ثبلثة قروف، كاف خبلذلا ىػو ادلنهج ادلنتشر، وادلعتمد أساًسا ُب تربية 
األجياؿ، قياداٍت، وجنوًدا.. وخبلؿ القرف الثالث اذلجري، بدأت مظاىر 

ؿ ما صار يتكوف من االنتقاص الًتبوي، ُب ادلنهج التوحيدي، من خبل
مناىج وساطية، نظرًا لدخوؿ الثقافات األجنبية، اليت بدأت تزاحم 
ادلصدرية القرآنية واحلديثية، ُب تشكيل عقل األمة، غَت أنو ٓب يستتب ذلا 
األمر إال ُب القرف الرابع اذلجري، حيث كثر اإلقباؿ على الوساطات 

يشَت إليو حديث الرسوؿ الفكرية، والروحية، على سواء.. ىػذا ادلعٌت، 
خير الناس، القرن الذي أنا فيو، »، الذي قاؿ فيو: صلى اهلل عليو وسلم
 (2)«ثم الثاني، ثم الثالث

تسمعون ويسمع »وكذلك قولو عليو الصبلة و السبلـ، ُب مساع ادلنهج: 
 ، وىذا ما سنبينو حبوؿ اهلل مفصبًل.(3)«منكم، ويسمع ممن يسمع منكم

                                      

 متفق عليو.. - 1
 رواه مسلم.. - 2
 ..2947، (ص ج ص)رواه أضبد، وأبو داود واحلاكم، وصححو األلباين  - 3



 113 

 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

أما الصحابة فقد قادوا ضبلة التعليم اليت بدأوىا ُب آخر عهد رسوؿ اهلل 
جرت ))، قاؿ الدكتور عبد الوىاب أبو سليماف: صلى اهلل عليو وسلم

والخلفاء الراشدين من بعده، على  صلى اهلل عليو وسلمعادة الرسول 
إرسال الفقهاء والقراء إلى البًلد المفتوحة، ليفقهوا أىلها في الدين، 

بعض علماء الصحابة،  صلى اهلل عليو وسلمفقد بعث رسول اهلل 
وفقهائهم إلى اليمن، والبحرين ، وإلى مكة بعد فتحها.. كما بعث 

ن ضنيًنا بو، حريًصا عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل إلى الشام، وكا
 .(1)((على بقائو بالمدنية

وقد ازدىرت عملية إرساؿ فقهاء الصحابة إٔب األقطار، ُب عهد عمر 
خاصة، وذلك نظرًا لدخوؿ شعوب، ومناطق جديدة ُب اإلسبلـ، بعد 

، ولذلك قاؿ ابن رضي اهلل عنوعملية الفتح، اليت بدأت تتسع ُب عهده، 
، فتحت األمصار، وزاد رضي اهلل عنور فلما ولي عم))حـز األندلسي: 

لألمصار اإلسًلمية، ))، حىت إنو كاف (2)((تفرق الصحابة في األقطار
فقهاؤىا، وعلماؤىا المعروفون، يفتون ويعلمون، فعرف كل مصر 

وقد كاف ذلم الدور األكرب، ُب ، (3)((بفقيهو، أو فقهائو من الصحابة

                                      

 ..40الفكر األصوٕب  - 1
 ..2/126اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ،  - 2
 ..40الفكر األصوٕب  - 3
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 ادلبحث الثالث
لًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلمتطور ادلنهج ا  

، وكاف الصحابة يروف العلم (1)التابعُتتكوين العلماء واألئمة، من قيادات 
 شرطًا ُب اإلمامة السياسية، والًتبوية، على السواء.

 .(2)تفقهوا قبل أن تسودوا: رضي اهلل عنوقاؿ عمر بن اخلطاب، 

: أتعرف بقاص، أي واعظ، فقاؿ لو رضي اهلل عنوومر علي بن أيب طالب، 
 ..(3)الناسخ من المنسوخ؟ قال: ال. قال: ىـلكت وأىلكت

وكاف التعليم الذي قاـ بو الصحابة، ذا مضموف تربوي مقصود، ينطلق من 
القرآف والسنة أساًسا، فقد كاف أوؿ ما قالو أبو موسى األشعري للبصريُت 

إن أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم، أعلمكم كتاب حُت قدـ إليهم: 
، وأنظف لكم صلى اهلل عليو وسلمربكم عز وجل، وسنة نبيكم 

 .(4)مطرقك

ويصف لنا التابعي اجلليل، أبو رجاء العطاردي، طريقة ذلك، وكيفية تنظيم 
كان أبو موسى ، للجلسات القرآنية قاؿ: رضي اهلل عنوأيب موسى، 

األشعري يطوف علينا، في ىـذا المسجد، مسجد البصرة، يعقد حلًقا، 

                                      

 ..1/33حركة النقد احلديثي،  - 1
 ..8كتاب العلم للنسائي،   - 2
إسناده صحيح، ))مشو: ، وقاؿ األلباين معلقا هبا31كتاب العلم للنسائي،   - 3

 ..((على شرط الشيخُت
 ..1/257احللية أليب نعيم،  - 4
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

حتى إذا تخّرج  ،(1)فكأني أنظر إليو بين بردين أبيضين، يقرئني القرآن
جمع كبير من أعًلم التابعين، جمعهم  رضي اهلل عنوعلى يديو، 

 ليعظهم، ويعلمهم كيف يتعاملون مع القرآن.

فقد أخرج أبو نعيم بسنده عن أيب كنانة، أف أبا موسى: صبع الذين قرءوا 
إن ىـذا القرآن  القرآف، فإذا ىم قريب من ثبلشبائة! فعظم القرآف، وقاؿ: 

أجًرا، وكائن عليكم وزرًا، فاتبعوا القرآن، وال يتبعنكم كائن لكم 
القرآن.. فإنو من اتبع القرآن، ىـبط بو على رياض الجنة، ومن تبعو 

، وإظلا كانت قراءهتم القرآف، (2)القرآن زخ في قفاه فقذفو في النار!
حفظًا ومدارسة، للتكوين، والًتبية، والتفقو، وكاف ذلك عندىم ضربًا من 

، قولو: الدراسة رضي اهلل عنواحملض، فقد نقل عن ابن مسعود، التعبد 
 .(3)صبلة

وقد زبرج على ىػذا ادلنهج النبوي، جيل من فضبلء التابعُت، برزت منهم 
صبلة من القيادات العلمية، وُب طليعتهم بادلدينة ادلنورة: الفقهاء السبعة، 

مد، وخارجة بن وىم: سعيد ابن ادلسيب، وعروة بن الزبَت، والقاسم بن زل
 زيد، وأبو بكر بن عبد الرضبن، وسليماف بن يسار، وعبيد اهلل بن عبد اهلل.

                                      

 ..1/256احللية أليب نعيم،  - 1
 ..1/256احللية أليب نعيم،  - 2
 ..26جامع بياف العلم،  - 3
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

وكاف منهم بالكوفة: علقمة بن قيس النخغي، واألسود بن يزيد النخغي، 
 .(1)وعمرو بن شرحبيل اذلمذاين، وشريح بن احلارث القاضي، وغَتىم كثَت

احلسن البصري، وأبو قبلبة كما كاف منهم بالبصرة، علماء مربوف مثل: 
 .(2)اجلرمي، وأبو العالية الرياحي، وغَتىم

وُب كل األمصار اإلسبلمية األخرى كاليمن، وفارس، ومصر وغَتىا، كاف 
ىػناؾ علماء تابعوف، ضبلوا راية التعليم، والًتبية، بقواعد وأصوؿ ادلنهج 

حابة، النبوي التوحيدي. وقد أشرت إٔب أف مصطلح العلم، ُب عهد الص
إظلا كاف يطلق على النصوص الشرعية فحسب، وكذلك بقي هبذا ادلعٌت ُب 
عهد التابعُت وأتباعهم، ولو أنو بدأت ُب أواخر ىػذه ادلرحلة تتبلور ادلعاين 
اجلديدة للمصطلح، ادلتعلقة بادلصطلحات العلمية، والقواعد، وادلناىج، ذلذا 

ن رجل غريب، قدم سألت عطاء عالعلم أو ذلك فعن ابن جريج قاؿ: 
في غير أشهر الحج معتمًرا، ثم بدا لو أن يحج في أشهر الحج، 
أيكون متمتًعا؟ قال: ال يكون متمتًعا حتى يأتي من ميقاتو في أشهر 

 .(3)الحج.. قلت: أرأي أم علم ؟ قال: بل علم

                                      

 ..42الفكر األصوٕب،  - 1
 ..(اجلزء األوؿ)انظر حركة النقد احلديثي بالبصرة،  - 2
 ..2/38جامع بياف العلم،  - 3
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 ادلبحث الثالث
بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم تطور ادلنهج الًتبوي النبوي  

يا بقية: العلم ما جاء عن وعن بقية بن الوليد، قاؿ: قاؿ ٕب األوزاعي: 
، وما لم يجئ عن أصحاب صلى اهلل عليو وسلمأصحاب محمد 

 .(1)، فليس بعلمصلى اهلل عليو وسلممحمد 

وقاؿ أبو عمر بن عبد الرب، معلًقا على ىػذين النصُت، ونصوص أخرى 
وال أعلم بين متقدمي ىـذه األمة وسلفها خًلفًا، أن الرأي ))مثلها: 

ما روي عنهم في الرأي، أنهم قالوا: نِْعم  ليس بعلم حقيقة.. وأفضل
 .(2)((وزيُر العلم، الرأي الحسن

وادلقصود من ذلك، التأكيد أف العلم ادلعتمد للًتبية، لدى التابعُت 
وأتباعهم، إظلا ىػو النصوص الشرعية أساًسا.. فيتبُت أف ادلنهج التوحيدي 

ف التابعوف وأتباعهم النبوي، ىو الذي بقي ساريًا طواؿ ىػذه الفًتة. فما كا
 يرضوف عن كتاب اهلل، وسنة نبيو بديبًل، كمادة وحيدة للًتبية.

إن المؤمنين شهود اهلل في األرض، ))قاؿ احلسن البصري، رضبو اهلل: 
يعرضون أعمال بني آدم، على كتاب اهلل، فمن وافق كتاب اهلل حمد 

هلل، وعرفوا اهلل عليو، ومن خالف كتاب اهلل، عرفوا أنو مخالف لكتاب ا
 .(3)((بالقرآن ضًللة من ضل من الخلق

                                      

 ..2/39جامع بياف العلم،  - 1
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه، فًل ترغبوا ))وقاؿ أبو العالية الرياحي: 
 .(1)((عنو، إياكم وىذه األىواء، فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء

ويتحدث أبو قبلبة اجلرمي، رضبو اهلل بإشارة لطيفة إٔب األثر الًتبوي، الذي 
كو احلديث النبوي على طالبو، وما يتعلق بو منو، من ُخلق وتدين، يًت 

منتقًدا طريقة القصاص من الوعاظ، الذين ػلدثوف من خياالهتم.. قاؿ رضبو 
ما أمات العلم إال القصاص، يجالس الرُجل القاصَّ سنة، فًل ))اهلل: 

يتعلق منو بشيء، ويجلس إلى العلم، فًل يقوم حتى يتعلق منو 
 .(2)((بشيء

ومن ىػنا كاف حرص التابعُت، ومن تبعهم، على زبليص مصادر الًتبية 
صلى اهلل عليو والتعليم، من كل ما سوى كتاب اهلل، وسنة رسوؿ اهلل 

 .وسلم

وكانت ادلدرسة احلديثية، ُب تلك ادلرحلة، ىي ادلدرسة األقرب إٔب ادلنهاج 
الًتبوي. حيث كانت ذلا جلسات أرقمية راقية، وكاف احلديث النبوي، كما 
ذكرنا، ىػو علم ادلرحلة، تعلًما، وتعليًما، ومدارسة، فقد كاف عبد الرضبن بن 

تعبدي وقور،   ىػ يعقد جلسات العلم، ُب جو198مهدي، ادلتوَب سنة 
كان ال يُتحدَّث في ))كأف أولو ربرًن، وآخره تسليم، قاؿ أضبد بن سناف: 

مجلس عبد الرحمن، وال يـُْبرى قلم، وال يبتسم أحد، وال يقوم أحد 
                                      

 ..2/218احللية،  - 1
 ..2/287احللية،  - 2
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لثالثادلبحث ا  
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

قائًما، كأن على رءوسهم الطير، أو كأنهم في صًلة، فإذا رأى أحًدا 
 .(1)((منهم تبسم، أو تحدث، لبس نعليو وخرج

موف جلساهتم العلمية بالدعاء، وقد فعل ذلك احلسن البصري، وكانوا ؼلت
 .(2)ويونس بن عبيد، وقتادة بن دعامة السدوسي

لقد ))وعن القصد الًتبوي، تكلم احلسن البصري، ُب علم احلديث، فقاؿ: 
طلب أقوام ىـذا العلم، ما أردوا بو اهلل وما عنده، فما زال بهم حتى 

 .(3)((أرادوا بو اهلل وما عنده

 .(4)((كنا نطلب العلم للدنيا، فجرنا إلى اآلخرة))وقاؿ سفياف الثوري: 

إن الرجل ليطلب العلم لغير اهلل، فيأبى عليو العلم، ))وعن معمر قاؿ: 
 .(5)((حتى يكون هلل

ولذلك فقد كاف طلب احلديث عندىم، طلًبا لتطبيقو أيًضا، قاؿ أيوب 
وىو تابعي توفي سنة: )قال لي أبو قًلبة ))ىػ: 131السختياين، ادلتوَب 
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

إذا أحدث اهلل لك علما، فأحدث لو عبادة، وال يكن ىـمك  (ىـ104
 .(1)((أن تحدث بو

وصلى رجل ممن يكتب الحديث، بجنب ابن مهدي، فلم يرفع ))
يديو، فلما سّلم، قال لو: ألم تكتب عن ابن عيينة، حديث الزىري، 

، كان يرفع يديو في  اهلل عليو وسلم صلىعن سالم عن أبيو، أن النبي 
كل تكبيرة؟ قال: نعم، قال: فماذا تقول لربك، إذا لقيك، في تركك 

 .(2)((لهذا، وعدم استعمالو؟

يا أصحاب، أتؤدون زكاة الحديث ؟ ))وعن بشر بن احلارث، أنو قاؿ: 
فقيل لو: يا أبا نصر، وللحديث زكاة ؟! قال: نعم، إذا سمعتم 

 .(3)((فيو من عمل، أو صًلة، أو تسبيح، استعملوهالحديث، فما كان 

كان طالب العلم، يُرى ذلك في سمعو، ))وقاؿ احلسن البصري: 
 .(4)((وبصره، وتخشعو

ومعلـو أنو كاف ُيشًتط ُب الراوي، ليقبل حديثو، أف يكوف عداًل، ضابطًا.. 
والعدالة والضبط، مفهوماف إسبلمياف، يكوناف كماؿ الشخصية ادلسلمة، 

                                      

 ..2/361، وفتح ادلغيث للسخاوي، 2/14جامع بياف العلم،  - 1
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

وعلا مأخوذاف من مصطلحي القوة، واألمانة، ادلذكورين ُب قولو تعأب: 
 .(26)القصص:  ﴿إن خير من استئجرت القويُّ األميُن﴾

ومن ىػنا كاف احملدثوف، يسعوف إٔب اكتساب الصفات الًتبوية، اليت تؤىلهم 
أرحل ))ىػ:  90لرواية احلديث، فقد قاؿ أبو العالية الرياحي ادلتوَب سنة

لرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقده من أمره، صًلتو. فإن وجدتو إلى ا
يقيمها، ويتمها، أقمت، وسمعت منو، وإن وجدتو يضيعها رجعت، ولم 

 .(1)((أسمع منو، وقلت: ىـو لغير الصًلة أضيع

من طلب ىـذا الحديث، ))ىػ: 212وقاؿ أبو عاصم النبيل، ادلتوَب سنة 
 .(2)((يكون خير الناس فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن

من طلب الحديث، فقد ))وقاؿ سفياف بن عيينة، وىو من أتباع التابعُت: 
 .(3)((بايع اهلل

صلى اهلل ىذا، وقد كاف التابعوف وأتباعهم، ماضُت على منهج الرسوؿ 
والصحابة، ُب التقليل من مادة اجللسة الًتبوية، حىت يؤٌب العلم  عليو وسلم

أكلو الًتبوي، فمن ذلك مثبًل، ما كاف يوصي بو أبو العالية الرياحي 

                                      

 ..4/583، وسَت أعبلـ النببلء، 2/220احللية،  - 1
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 ..7/280احللية،  - 3



 122 

 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

تعلموا القرآن خمس آيات، فإنو أحفظ لكم، فإن ))أصحابو، قائبًل : 
 .(1)((جبريل كان ينزل بو خمس آيات، خمس آيات

، فإذا حدثنا (الجرمي)كنا نأتي أبا قًلبة ))وعن خالد احلّذاء، قاؿ: 
 .(2)((بثًلثة أحاديث، قال: قد أكثرت

وىكذا، ففي ىػذه الفًتة بدأ يتبلور رسم علم احلديث، مصطلًحا ونقًدا، 
ولكنو مع ذلك، ظل ػلمل ذلك ادلضموف الًتبوي، الذي نشأ على 

أبا يا ))ىػ:  160أساسو.. فقد قيل لشعبة ابن احلجاج، ادلتوَب سنة 
بسطام، كيف تركت علم الرجال، وفضحتهم، فلو كففت؟ فقال؟ 
أجلوني، حتى أنظر الليلة، فيما بيني وبين خالقي، ىـل يسعني ذلك؟ 
فلما كان الغد، خرج على حمير لو، فقال: قد نظرت فيما بيني وبين 

 .(3)((خالقي، فًل يسعني دون أن أبين أمورىم للناس ولإلسًلم

.. وشعبة (4)((شعبة في الرجال، ِحْسَبٌة يتدين بو كًلم))ولذلك قيل: 
أمَت ادلؤمنُت ُب احلديث، على اصطبلح احملدثُت، قاؿ فيو ابن حجر 

ثقة، حافظ، متقن.. كان الثوري يقول: ىـو أمير المؤمنين ))العسقبلين: 
في الحديث، وىو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، 

                                      

 .220-2/219احللية،  - 1
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

لنقد احلديثي، لديو إذف، ٓب يكن إال تعبًدا، وتربية .. فا(1)((وكان عابًدا
، كناية (االغتياب ُب اهلل)لغَته، ُب نفس الوقت، فقد اشتهرت عنو عبارة: 

عن النقد، حيث يعقد لذلك جلسة، كأنو يؤمن فيها ساعة، فاقرأ ما ذكره 
كان شعبة يأتي عمران بن جدير، ))أبو نعيم، رضبو اهلل، عنو قائبًل : 

تعال يا عمران، نغتاب في اهلل ساعة نذكر مساوئ أصحاب فيقول: 
 .(2)((الحديث

ويراوح ُب جلساتو العلمية، بُت التحديث، والنقد، فتكوف جلستو ىػذه،  
 كجلستو تلك، ال زبلوا من معٌت التعبد.

أتينا شعبة يوم مطر، فقال: ليس ىـذا ))قاؿ أبو زيد األنصاري النحوي: 
، وقد (3)((غيبة، تعالوا حتى نغتاب الكذابينيوم حديث، اليوم يوم 

، وؽلر على قاص ػلدث  (4)((تعالوا حتى نغتاب في اهلل))اشتهر قولو: 
 .(5)((واهلل لوال أنو ال يحل لي أن أسكت عنو لسكتَ ))كذبًا، فيقوؿ: 

إف ىػذه النصوص كلها، لتدؿ داللة واضحة، على أف العلم دبفهومو ُب 
ف طلبو، أو تدريسو، تربية.. فهو اجتماع، على الصدر األوؿ لئلسبلـ، كا
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 ادلبحث الثالث
هلل عليو وسلمتطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى ا  

، ُب جلسات يهيمن صلى اهلل عليو وسلممدارسة القرآف، وكبلـ رسوؿ اهلل 
عليها الشعور التعبدي، إذ تربط القلوب، والعقوؿ، بادلفاىيم اإلسبلمية، 
ارتباطًا وثيًقا، حىت تصَت سلوًكا حًيا، ُب حياة العلماء وادلتعلمُت، على 

 السواء.

لقد كاف العلم حينئذ، ؼلدـ عدة أغراض: فهو وسيلة لنقل نصوص الدين، 
ووسيلة لتكوين ادلتدينُت، ووسيلة إلنتاج الدعاة إٔب التدين.. وقد استمر 
العلم على ىػذه احلاؿ، وسيلة تربوية، بالقصد األوؿ، كما كاف ُب القرف 

ارس الفقهية. فأبو األوؿ والثاين. وقد شهد القرف الثاين، والثالث، ميبلد ادلد
، والليث بن 157ىػ، واإلماـ األوزاعي سنة 150حنيفة النعماف، توُب 

ىػ،  204، والشافعي سنة 179ىػ ومالك بن أنس سنة 175سعد سنة 
 ىػ.241وأضبد بن حنبل سنة 

وفي ىـذه الفترة، بدأت تتحدد ))قاؿ الدكتور عبد الوىاب أبو سليماف: 
ستقل بالتأليف.. فعلم العقيدة، مدلوالت العلوم اإلسًلمية، وت

والتفسير، والحديث، والفقو، أصبح لكل منها، مدلول خاص، 
وموضوعات متميزة، عكس ما كان قبل ذلك. فعلم الفقو، كان يطلق 
على مجموع العلوم الشرعية، من حديث، وعقائد، وتفسير وأخًلق، 

 .(1)((وتصوف

                                      

 ..58الفكر األصوٕب،  - 1
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

وائل، من حيث وقد حافظ الفقهاء مع ذلك على طريقة احملدثُت األ
ارتباطهم بالنصوص الشرعية أساًسا، تعلًما، وتعليًما، ودراسة، واستنباطًا، 
ومن حيث تركيزىم على ادلعٌت الًتبوي ُب تدريس العلم، ومدارستو.. فقد  
كاف مالك بن أنس ال غللس إٔب طلبتو دبجلس العلم، إال وىو 

، دبا يدؿ على .. ويصف أبو نُعيم رضبو اهلل، جلستو العلمية(1)متوضئ
 بعدىا الًتبوي، قائبًل:

كان مالك إذا أراد أن يحدث، توضأ، وجلس على فراشو، وسرح ))
لحيتو، وتمكن في الجلوس بوقار وىيبة، ثم حدث. فقيل لو في ذلك، 

، وال صلى اهلل عليو وسلمفقال: أحب أن أعظم حديث رسول اهلل 
أحدث بو إال على طهارة، متمكًنا، وكان يكره أن يحدث في الطريق، 
وىو قائم، أو مستعجل.. فقال: أحب أن أتفهم ما أحدَّث بو عن 

 .(2)((صلى اهلل عليو وسلمرسول اهلل 

كما قاؿ ُب نفس السياؽ، متحدثًا عما ينبغي أف يكوف عليو ادلتعلم: 
وقار، وسكينة، وخشية..  وحق على من طلب العلم، أن يكون لو))

والعلم حسن، لمن رُزق خيره.. . وذل وإىانة للعلم، أن يتكلم الرجل 
، أي يطيع العلم، منبًها بذلك إٔب أف على (3)((بالعلم عند من ال يطيعو
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 ادلبحث الثالث
ج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلمتطور ادلنه  

ادلتعلم، أف يعمل دبا يسمع من علم، ويتعظ بو، ويظهر أثره ُب تدينو، 
عبدي للعلم، أي احلديث وخشوعو، وسكينتو، مؤكًدا بذلك القصد الت

النبوي، باعتباره مادة للًتبية، ولذلك قاؿ لطالب قاـ عن اجمللس ليتنفل: 
ما الذي قمَت إليو، بأفضل من الذي كنَت فيو، إذا صحت النية ))
 .(1)((فيو

َلطَلُب الحديث، أفضل من الصًلة ))وقاؿ اإلماـ الشافعي: 
 .(2)((النافلة

ء األئمة، بادلصادر األؤب لئلسبلـ مباشرة،  ىذا، وقد اشتهر ارتباط الفقها
صلى إذا صح الحديث عن رسول اهلل ))كما اشتهر عن أغلبهم قوذلم: 

 .((، فهو مذىبياهلل عليو وسلم

كل رجل يُؤخذ من كًلمو ))وكذا ما يُروى عن مالك بن أنس أنو قاؿ: 
.. وكذا صلى اهلل عليو وسلم، يعٍت الرسوؿ ((ويُرد، إال صاحب ىـذا القبر

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، ))قولو رضبو اهلل أيًضا: 
فكل ما وافق الكتاب والسنة، فخذوا بو، وكل ما لم يوافق الكتاب 

 .(3)((والسنة، فاتركوه
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 ادلبحث الثالث
 تطور ادلنهج الًتبوي النبوي بعد وفاتو صلى اهلل عليو وسلم

وىذا إف دؿ على شيء، فإظلا يدؿ على توحيدية ادلنهج الفقهي، وعدـ 
، واإلبداع، والتجديد.. فالنص وساطيتو، ُب تلك ادلرحلة، مرحلة اإلنتاج

الشرعي، ىػو ادلصدر الوحيد للتلقي، وكل ما ذكر عنهم من قياس أو غَته، 
إظلا ىػي مناىج، ال مصادر حقيقية، مهمتها توسيع دائرة اخلطاب الشرعي، 
ليشمل ما ليس ظاىرًا فيو، وإف كاف يشملو ُب احلقيقة ضمًنا.. ولذلك قاؿ 

 اإلماـ الشافعي رضبو اهلل:

فإن من أدرك علم أحكام اهلل، في كتابو، نًصا واستدالاًل، ووفقو اهلل ))
للقول، والعمل، بما علم منو، فاز بالفضيلة في دينو ودنياه، وانتفت 
عنو الريب، ونّورت في قلبو الحكمة، واستوجب في الدين موضع 
اإلمامة.. فليست تنزل بأحد من أىل دين اهلل نازلة، إال وفي كتاب اهلل 

 .(1)((الدليل على سبيل الهدى فيها

فهذا نص واضح ُب أف االرتباط بالقرآف، ُب استمداد منهج التدين، ىػو 
السبيل ادلؤدي إٔب إنتاج العقلية القيادية، أو اإلمامة ُب الدين، كما ُب 

وأف القرآف يتضمن كل ما ػلتاجو ادلسلم ُب حياتو التدينية، كما  النص،
 ذكرت.

ومن ىػنا، يتأكد ما قررناه من توحيدية ادلنهج التديٍت، الذي كاف عليو 
فقهاء األمصار، تعلًما وتعليًما، واستنباطًا، وإفتاًء ولذلك قرر الغزإب رضبو 

القرآنية، ُب رلاؿ التشريع، مبعًدا مصدرية  (ادلصدرية)اهلل، بَػْعُد وحدانية 
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أما العقل فًل يدل و ))العقل، الذي ىػو مرجع منهجي فحسب، قاؿ: 
على األحكام الشرعية.. . فتسمية العقل أصًًل من أصول األدلة، 

 .(1)((تجوز

والغزإب، إظلا كاف يصف واقع ادلنهج االستنباطي، عند األئمة األعبلـ، من 
 فقهاء ادلذاىب.

وىكذا صلد التوحيدية النبوية، استمرت دبضموهنا الًتبوي، مع العلماء ادلربُت 
، ٍب مع أتباعهم، ومن تبلىم من احملدثُت األوائل، كما رأينا، من الصحابة

وأخَتًا مع أئمة الفقو اإلسبلمي، الذين استمروا على نفس ادلنهج 
، مؤكًدا  التوحيدي، الذي ورثوه عن التابعُت وأتباعهم، ولذلك قاؿ ابن حـز

 ثم أتى بعد التابعين، فقهاء األمصار، كأبي حنيفة،)) ىػذه االستمرارية:
وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك، وابن 
الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي، وسوار بالبصرة، واألوزاعي بالشام، 
والليث بمصر، َفَجَرْوا على تلك الطريقة، مْن َأْخذ كل واحد منهم، عن 

 .(2)((التابعين، من أىل بلده، فيما كان عندىم

فادلضموف إذف واحد، ىػو ادلنهج التوحيدي، من حيث االرتباط ادلصدري 
بالقرآف والسنة.. والشكل متعدد، حسب الظروؼ االجتماعية، فهو إف 
تبلور ُب إطار صناعة احلديث، ُب القرف األوؿ، والثاين اذلجريُت، فإنو تبلور 

                                      

 .80ادلستصفى،  - 1
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ف القرف ُب إطار الفقو اإلسبلمي ُب القرف الثاين، والثالث، وبذلك يكو 
الثاين، شهد مرحلة االنتقاؿ من رواية النصوص ونقدىا خاصة، إٔب مرحلة 

 فهمها وفقهها، وتطبيقها بصورة أوسع، وأعمق.

فالنص ىػو النص، لكن طريقة التعامل معو، ىػي اليت كانت زبتلف، 
حسب احلاجة ادلرحلية. ولذا يكوف القرف الثاين، قرنًا سلضرًما، بُت ىػذا 

 الشكل وذاؾ.

احلديث  واخلبلصة، أف ىػذه ىػي القروف الثبلثة، ادلشهود ذلا باخلَتية ُب
الصحيح كما تقدـ. وقد كاف العلم الشرعي فيها، ػلمل راية الًتبية النبوية، 
لتخريج قادة األمة وجنودىا، على السواء، انطبلقًا من كتاب اهلل، وسنة 

، بعدصلى اهلل عليو وسلمرسولو  عدة أبواب من   ، ولذلك قاؿ ابن حـز
كتاب األحكاـ، ربدث فيها عن فقهاء الصحابة، والتابعُت، ومن بعدىم 

 ولزـو التدين على منهجهم:

وىي  -فرض على كل جماعة مجتمعة: قرية، أو مدينة، أو دسكرة))
المجشرة في المغرب أو حلة أعراب، أو حصن، أن ينتدب منهم 

تعلم القرآن كلو، لطلب جميع أحكام الديانة، أولها عن أخرىا، ول
، من أحاديث صلى اهلل عليو وسلمولكتابة كل ما صح عن النبي 

األحكام، وضبطها بنصوص ألفاظها، وضبط كل ما أجمع المسلمون 
عليو، وما اختلفوا فيو، من يقوم بتعليمهم، وتفقيههم، من القرآن، 
والحديث، واإلجماع.. . فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في 

، كما ذكرنا، ففرض عليهم الرحيل، إلى حيث يجدون العلماء ذلك كلو
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المحتوين على صنوف العلم، وإن بعدت ديارىم، ولو أنهم بالصين، 
﴿فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين  لقولو تعالى:

والنفار، والرجوع ال ( 122) التوبة:  ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾
برحيل، ومن وجد في محلتو، َمْن يفقهو في صنوف العلم،  يكون إال 

إال القصد  كما ذكرنا، فاألمة مجمعة على أنو ال يلزمو رحيل في ذلك،
إلى مسجد الفقيو، أو منزلو فقط، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي 

 .(1)((صلى اهلل عليو وسلم

وىو  - حـزوىكذا ترسخ ُب ذىن األوائل، من علماء ىػذه األمة، كابن 
أف استمرار التدين،  -(ىػ456ت )رجل عاش ُب القرف اخلامس اذلجري 

ال يكوف إال بالتفقو ُب ادلصادر الشرعية لئلسبلـ: كتاب اهلل، وسنة نبيو 
، باعتبار ذلك كاف الوسيلة الًتبوية، اليت تبلور فيها صلى اهلل عليو وسلم

أسلفنا، فصار العلم  ادلنهج التوحيدي النبوي، ُب مرحلتو العلمية، كما
الشرعي، دبضمونو الًتبوي ادلنتج، واجًبا بإصباع األمة، كما ذكر ابن حـز 

 رضبو اهلل.
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